Nedeľné oznamy 2018
Liturgický rok „B“ 2017 / 2018
Adventné obdobie:

03.12. | 10.12. | 17.12. | 24.12.

Vianočné obdobie:

31.12. | 07.01.

Obdobie cez rok:

14.01. | 21.01. | 28.01. | 04.02. | 11.02.

Pôstne obdobie:

18.02. | 25.02. | 04.03. | 11.03. | 18.03. | 25.03.

Veľkonočné obdo:

01.04. | 08.04. | 15.04. | 22.04. | 29.04. | 06.05. | 13.05. | 20.05

Obdobie cez rok:

27.05. | 03.06. | 10.06. | 17.06. | 24.06. | 01.07. | 08.07. | 15.07.
22.07. | 29.07. | 05.08. | 12.08. | 19.08. | 26.08. | 02.09. | 09.09.
16.09. | 23.09. | 30.09. | 07.10. | 14.10. | 21.10. | 28.10. | 04.11.
11.11. | 18.11. | 25.11. |

Adventné obdobie:

02.12. | 09.12. | 16.12. | 23.12.

Vianočné obdobie:

30.12. | 06.01

Úmysly svätých omší 2018 (ako sú omše)
31.12. | 07.01. | 14.01. | 21.01. | 28.01. | 04.02. | 11.02. | 18.02. | 25.02. | 04.03. | 11.03.
18.03. | 25.03. | 01.04. | 08.04. | 15.04. | 22.04. |29.04. | 06.05. | 13.05. | 20.05. | 27.05.
03.06. | 10.06. | 17.06. | 24.06. | 01.07. | 08.07. | 15.07. | 22.07. | 29.07. | 05.08. | 12.08.
19.08. | 26.08. | 02.09. | 09.09. | 16.09. | 23.09. | 30.09. | 07.10. | 14.10. | 21.10. | 28.10.
04.11. | 11.11. | 18.11. | 25.11. | 02.12. | 09.12. | 16.12. | 23.12. | 30.12.
2019 | 06.01. | 13.01. | 20.01. | 27.01. | 03.02. | 10.02. | 17.02. | 24.02 | 03.03. |

Výročná správa za rok 2017 – Sviatostný život, hospodárenie farnosti …

Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví v
Slovenskej republike k tzv. Istanbulskému dohovoru.

Nedeľ né oznam y
1. Adventná nedeľa „B“

3. december 2017
Liturgický kalendár

Po 4. XII. 17
Ut 5. XII. 17
St 6. XII. 17
Št 7. XII. 17
Pi 8. XII. 17
So 9. XII. 17
Ne 10. XII. 17

Sv. Jána Damascénskeho, kňaza – ľubovoľná spomienka
Féria
Sv. Mikuláša, biskupa – ľubovoľná spomienka
Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Nepoškvrnené počatie Panny Márie - slávnosť
Sv. Jána Didaka Cuauhtlatoatzina - ľubovoľná spomienka
2. Adventná nedeľa

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z Ľadovne
a Jahodníkov. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z Podhája.
Prvonedeľná poklona – s Korunkou k Božiemu milosrdenstvu a litániami k Božskému Srdcu
Ježišovmu budú dnes o 15.00 hod. Potom bude stretnutie miništrantov na fare.
Slávnosť – V piatok 8.12.2017 je slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Keďže
je to prikázaný sviatok sv. omše budú o 6:00; 16:00 a 18:00 a v Dražkovciach o 18:00 h.
Okrem toho bude zo sviatku slúžená aj vigílna sv. omša vo štvrtok večer.
Spovedanie chorých pred vianočnými sviatkami. – Prosíme aby ste nám nahlásili chorých
a nevládnych, ktorí chcú prijať sviatosť zmierenia pred vianočnými sviatkami. Nahlásiť ich
môžete po sv. omši v sakristii, na farskom úrade alebo telefonicky. Spovedať ich budeme 14.
a 15. decembra od 9:00 hod.
Stretnutie charity – V stredu 7.12.2016 po večernej sv. omši pozývame na duchovnoformačné stretnutie dobrovoľníkov Farskej charity.
Stretnutie akolytov a lektorov – Vo štvrtok po večernej svätej omši pozývame na duchovnoformačné stretnutie akolytov a lektorov.
Svätá omša v Skanzene – bude na budúcu nedeľu o 13.30 h.
Zbierka na charitu – Dnes, na prvú adventnú nedeľu bude zbierka na charitu. Za vaše
milodary vám v mene núdznych veľmi pekne ďakujeme.
Zapisovanie omší – Zapisovať úmysly svätých omší na január až jún budeme od 18.
decembra 2017. Aby sme mohli ponúknuť termíny sv. omší čo najväčšiemu počtu farníkov,
prosíme vás, aby ste nežiadali o viac ako dve sväté omše. Ďakujeme za pochopenie.
Vianočná taška sv. Vincenta - S blížiacimi sa Vianocami sa môžete zapojiť do zbierky
potravín pre rodiny a ľudí, ktorí sú v hmotnej núdzi a sú odkázaní na pomoc tých, ktorí sa
chcú podeliť. Akcia prebieha pod záštitou Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta
de Paul. Ak sa chcete aj Vy do tohto podujatia zapojiť, môžete do Vianočnej tašky sv.
Vincenta vložiť potravinový dar (napr. cukor, múku, ryžu, alebo iné potraviny podľa vášho
uváženia). Tašky sú k dispozícii vzadu za lavicami a nakúpené tašky môžete priniesť na
faru. Ďakujeme.
Karneval - Poďakovanie – Chceme sa veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí sa minulú
nedeľu akýmkoľvek spôsobom zapojili alebo nám pomohli pri organizovaní nášho farského
detského karnevalu.
Z ruín k domovu - Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi (známa ako Kirche in Not)
predstavuje projekt záchrany irackých kresťanov „Z ruín k domovu“. Jeho súčasťou je
návšteva irackej lekárky, dominikánky, Larsy Khazmee z Ninivskej planiny: viac v priložených
materiáloch a na stránke www.acn-slovensko.org.

Nedeľ né oznam y
2. Adventná nedeľa „B“

10. december 2017
Liturgický kalendár

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

11. XII. 17
12. XII. 17
13. XII. 17
14. XII. 17
15. XII. 17
16. XII. 17
17. XII. 17

Sv. Damaza I., pápeža – ľubovoľná spomienka
Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej - ľubovoľná spomienka
Sv. Lucie, panny a mučenice - spomienka
Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka
Féria
Féria
3. Adventná nedeľa

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z Podhája.
Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov zo Strání.
Katechéza – pre prvoprijímajúce deti a aj rodičov bude v utorok o 16:30.
Spoločná predvianočná sv. spoveď - bude v našej farnosti v stredu 20.12.2017 od 16:0019.00. Svätá omša bude až o 19.00.

Vianočná spoveď – Ku sviatosti zmierenia môžete pristúpiť
Nedeľa 17.12.2017 15:00-18:00 Vrútky
Streda 20.12.2017 16:00-19:00 Martin - Mesto
Štvrtok 21.12.2017 16:00-19:00 Martin - Sever
Sväté prijímanie sa všade podáva pri večernej sv. omši.
Spovedanie chorých pred vianočnými sviatkami. – Prosíme aby ste nám nahlásili chorých
a nevládnych, ktorí chcú prijať sviatosť zmierenia pred vianočnými sviatkami. Nahlásiť ich
môžete po sv. omši v sakristii, na farskom úrade alebo telefonicky. Spovedať ich budeme 14.
a 15. decembra od 9:00 hod.
Svätá omša v Skanzene – bude dnes o 13.30 h.
Stretnutie mladých – Pozývame všetkých dospelých mladých na stretnutie, ktoré bude na
budúcu sobotu o 19:00 na fare.
Zapisovanie omší – Zapisovať úmysly svätých omší na január až jún budeme od 18.
decembra 2017. Aby sme mohli ponúknuť termíny sv. omší čo najväčšiemu počtu farníkov,
prosíme vás, aby ste nežiadali o viac ako dve sväté omše. Ďakujeme za pochopenie.
Vianočné trhy 2017 – V stredu 20. decembra 2017 od 16:00 sa budú konať v našej farnosti
opäť Vianočné trhy. Zapojiť do nich sa môžete vlastnoručne vyrobenými vianočnými
ozdobami. Je to pekný a jednoduchý spôsob ako pomôcť tým, ktorí to naozaj potrebujú a
pritom nezaťažiť rodinný rozpočet. Vyrobené ozdoby môžete priniesť na faru. Výťažok z trhov
bude použitý pre farskú charitu, ktorá slúži hlavne ako pomoc pre rodiny v núdzi a keďže do
týchto trhov budú zapojení aj študenti medicíny z Jesseniovej lekárskej fakulty časť z výťažku
sa použije aj na výdavky ktoré sú spojené s pastoráciou vysokoškolákov. Za vašu pomoc Vám
vopred ďakujeme. Vo štvrtok budú pokračovať Vianočné trhy na Severe od 16:00.
Zimné kántrové dni – sú na budúci týždeň v stredu, piatok a v sobotu. Záväzný je jeden deň.
Obsah Zimných kántrových dní : Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova
rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete.
Zbierka na charitu – Minulú nedeľu sa v zbierke na charitu vyzbieralo 1.000 €. Za vaše
milodary vám v mene núdznych veľmi pekne ďakujeme.

Zastavme zlo z Istanbulu – „Slovenský dohovor za rodinu“ vás pozýva na akciu: „Zastavme
zlo z Istanbulu“, ktorá bude v Žiline na Vlčincoch 15.12.2017 od 15:00. Odchod autobusu od
kostola sv. Martina o 13:45. Cestovné: 6 € / osoba. Bližšie informácie nájdete na nástenke v
predsieni kostola.
Vianočný koncert – Dnes o 16.00 h. sa v kostole na Severe uskutoční benefičný koncert
mladého súboru starej hudby Musica Mysteriosa pod vedením huslistky Evy Telepčákovej s
názvom Mater Tua. Srdečne pozývame, vstupné je dobrovoľné, podporíte ním našu farnosť.
Vianočný koncert – 19.12.2017 o 19:12 bude v kostole sv. Martina vianočný koncert
speváckeho zboru „Cantica Colegium Musicum“ z Martina; Bližšie informácie sú na plagáte
v predsieni kostola. Vstupné je dobrovoľné.
Požehnanie koledníkov - Koledníkov Žilinskej diecézy požehná žilinský biskup Mons. Tomáš
Galis počas svätej omše na 3. adventnú nedeľu 17. decembra 2017. Svätá omša začne o
10.30 h v Kostole Sedembolestnej Panny Márie v Dulove - Farnosť Pruské. Po svätej omši
bude občerstvenie, piesne a prezentácia z Afriky v miestnom kultúrnom dome. Nácvik piesni
začne o 10.00 h v kostole.
Obchodík Lúčik – vás pozýva na návštevu a dáva vám do pozornosti pestrú a zaujímavú
ponuku. Katolícke kalendare na rok 2018, liturgucké kalendáre na rok 2018, evanjelium na rok
2018, betlehemy a mnoho iného vianočného tovaru.
Stromček do kostola – Ak by mal niekto záujem darovať na vianočnú výzdobu do kostola
veľký strom, prosíme aby sa prihlásil čo najskôr. Vopred veľmi pekne ďakujeme.
Poďakovanie – Chceme sa
veľmi pekne poďakovať za
peknú odozvu na charitatívnu
akciu „Taška sv. Vincenta“, ktorá
má za cieľ urobiť krajšie Vianoce
sociálne slabším rodinám. Zatiaľ
sa v zbierke vyzbieralo približne
sedem
banánových
krabíc
potravín. Všetkým darcom nech
je odmenou sám dobrotivý Boh.

Nedeľ né oznam y
3. Adventná nedeľa „B“

17. december 2017
Liturgický kalendár

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

18. XII. 17
19. XII. 17
20. XII. 17
21. XII. 17
22. XII. 17
23. XII. 17
24. XII. 17

Féria
Féria
Féria
Féria
Féria
Féria
4. Adventná nedeľa – Štedrý deň

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom zo Strání.
Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z časti mesta Stred.
Katechéza – pre prvoprijímajúce deti a aj rodičov bude v utorok o 16:30.
Spoločná predvianočná sv. spoveď - bude v našej farnosti v stredu 20.12.2017 od 16:0019.00. Svätá omša bude až o 19.00. Zároveň upozorňujeme, ze vo štvrtok bude sv. omša o
6:00 a 12:00 a v nedeľu na štedrý deň bude večerná omša o 16:00.

Vianočná spoveď – Ku sviatosti zmierenia môžete pristúpiť
Nedeľa 17.12.2017 15:00-18:00 Vrútky
Streda 20.12.2017 16:00-19:00 Martin - Mesto
Štvrtok 21.12.2017 16:00-19:00 Martin - Sever
Sväté prijímanie sa všade podáva pri večernej sv. omši.
Rozpis svätých omší počas Vianoc
Ne
Po
Ut

07:00; 8:30; 11:00; 16:00 - vianočná
24. XII.
22:00 Vojenská sv. Omša;
2017
24:00 - polnočná
25. XII.
07:00; 08:30; 11:00; 18:00 - Martin
2017
26. XII.
07:00; 08:30; 11:00; 18:00 - Martin
2017

09:00 – Sklabiňa
10:15 – Dražkovce
24:00 - Dražkovce
09:00 – Sklabiňa
10:15 - Dražkovce
10:15 - Dražkovce

Zapisovanie omší – Zapisovať úmysly svätých omší na január až jún budeme od zajtra 18.
decembra 2017. Aby sme mohli ponúknuť termíny sv. omší čo najväčšiemu počtu farníkov,
prosíme vás, aby ste nežiadali o viac ako dve sväté omše. Ďakujeme za pochopenie.
Vianočné trhy 2017 – V stredu 20. decembra 2017 od 16:00 sa budú konať v našej farnosti
opäť Vianočné trhy. Zapojiť do nich sa môžete vlastnoručne vyrobenými vianočnými
ozdobami. Je to pekný a jednoduchý spôsob ako pomôcť tým, ktorí to naozaj potrebujú a
pritom nezaťažiť rodinný rozpočet. Vyrobené ozdoby môžete priniesť na faru. Výťažok z trhov
bude použitý pre farskú charitu, ktorá slúži hlavne ako pomoc pre rodiny v núdzi a keďže do
týchto trhov budú zapojení aj študenti medicíny z Jesseniovej lekárskej fakulty časť z výťažku
sa použije aj na výdavky ktoré sú spojené s pastoráciou vysokoškolákov. Za vašu pomoc Vám
vopred ďakujeme. Vo štvrtok budú pokračovať Vianočné trhy na Severe od 16:00.
Vianočný koncert – 19.12.2017 o 19:12 bude v kostole sv. Martina vianočný koncert
speváckeho zboru „Cantica Colegium Musicum“ z Martina; Bližšie informácie sú na plagáte
v predsieni kostola. Vstupné je dobrovoľné.

Nedeľ né oznam y
4. Adventná nedeľa „B“

24. december 2017
Liturgický kalendár

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

25. XII. 17
26. XII. 17
27. XII. 17
28. XII. 17
29. XII. 17
30. XII. 17
31. XII. 17

Narodenie Pána – slávnosť - Vianoce
Sv. Štefana, prvého mučeníka – sviatok
Sv. Jána, apoštola a evanjelistu – sviatok
Svätých neviniatok, mučeníkov – sviatok
Piaty deň v oktáve narodenia Pána
Šiesty deň v oktáve narodenia Pána
Sv. rodiny Ježiša, Márie a Jozefa – sviatok

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z časti
mesta Stred. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z časti mesta
Prednádražie.

Rozpis svätých omší počas Vianoc
Ne
Po
Ut

07:00; 8:30; 11:00; 16:00 - vianočná
24. XII.
22:00 – vojenská sv. omša;
2017
24:00 – polnočná
25. XII.
07:00; 08:30; 11:00; 18:00 - Martin
2017
26. XII.
07:00; 08:30; 11:00; 18:00 - Martin
2017

09:00 – Sklabiňa
10:15 – Dražkovce
24:00 – Dražkovce
09:00 – Sklabiňa
10:15 – Dražkovce
10:15 – Dražkovce

Ďakovná pobožnosť na konci roku – Na budúcu nedeľu, na Silvestra bude večerná
omša o 15:00 !!! Po sv. omši bude ďakovná pobožnosť za všetky milosti, ktoré nám Pán
Boh daroval v uplynulom roku. Kto sa pri verejnej ďakovnej pobožnosti zúčastní na speve
hymnu Teba Bože chválime, získava za zvyčajných podmienok úplné odpustky.
Ranné sv. omše – budú do nedele 7.1.2018 o 7:00.
Vianočné koledy – Mládežnícky spevokol – už tradične – bude spievať vianočné koledy pol
hodinu pred polnočnou sv. omšou v predsieni kostola.
Zapisovanie omší – Zapísať úmysly svätých omší na január až jún si môžete dať vo farskej
kancelárii.
Dobrá novina – Na projekt Dobrej noviny môžete prispieť svojím milodarom do pokladničky
vzadu v kostole.
Rôzne – Vo farskom liste a v oznamoch na internetovej stránke ešte nájdete informáciu o
žiadosti na Mestský úrad Martin ohľadom cesty a parkovania pred kostolom; Poďakovanie za
zbierku „Taška sv. Vincenta“; Zaujímavú poznámku k Vianočným spovediam; Pozvánku na
Vianočný koncert do Sučian; Pozvánku na Živý Betlehem do Kláštora pod Znievom a
Pozvánku ku modlitbe svätého ruženca pred putovným obrazom Lurdskej Panny Márie pri
príležitosti 160-teho výročia zjavenia Panny Márie v Lurdoch.

Požehnané Vianoce, plné Božieho pokoja, radosti a l ásky vám želajú vaši kňazi
Kamil Lieskovský, Rudolf Michút, Juraj Jendrejovský

Žiadosť na Mestský úrad Martin – V súvislosti v vašimi výhradami k poškodenej ceste pred
kostolom a k živelnému vzniku parkoviska pozdĺž tejto cesty vám dávam do pozornosti
žiadosť o nápravu, ktorú som poslal na odbor Komunálnych služieb 20.12.2017. Plné znenie
žiadosti si môžete prečítať na našej internetovej stránke martin.fara.sk.
Poďakovanie – Opätovne sa chceme veľmi pekne poďakovať za peknú odozvu na
charitatívnu akciu „Taška sv. Vincenta“, ktorá má za cieľ urobiť krajšie Vianoce sociálne
slabším rodinám. Keďže sa potravinové milodary priebežne distribuovali a stále prichádzali
nové, nevieme presne kvantifikovať veľkosť zbierky, ale odhadom to mohlo byľ asi tak
dvanásť banánových krabíc potravín. Všetkým darcom nech je odmenou sám dobrotivý Boh.
Velebí moja duša Pána – My, kňazi dekanátu Martin sa chceme s vami podeliť o veľkú
radosť z predvianočného spovedania. Tento rok počet kajúcnikov určite prekonal možno aj
niekoľko desaťročné počty kajúcnikov v predvianočných svätých spovediach. Nevieme si to
celkom dobre vysvetliť, ale možno Boh len odpovedá na naše úbohé prosby a potvrdzuje
svoju vernosť. Zasvätenie Slovenska Božskému Srdcu Pána Ježiša v Nitre 5.7.2017,
zasvätenia Žilinskej diecézy Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie otcom biskupom Tomášom
Galisom v Rajeckej Lesnej 5. 10.2017; zasvätenie Martinského dekanátu Nepoškvrnenému
Srdcu Panny Márie na rekolekcii 12. októbra 2017;
zasvätenie Farnosti Martin
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie 13.10.2017; kajúca tryzna 5.11.2017; každodenné
modlitby za mesto Martin pred večernou svätou omšou. To všetko v roku stého výročia
Fatimského zjavenia Panny Márie. Nech je príčina akákoľvek, tešíme sa z božej lásky,
vernosti a jeho nepochopiteľného milosrdenstva.
Novoročný koncert – Vrútocký chrámový zbor sv. Jána Krstiteľa Vás pozýva na novoročný
koncert 7.1.2017 o 16.00 hod. do kostola Nanebovzatia Panny Márie v Sučanoch.
Podrobnejšie informácie nájdete na nástenke v predsieni kostola.
Živý Betlehem – Farnosť Kláštor pod Znievom vás 25. decembra 2016 o 15:00 h. pozýva na
divadelné stvárnenie biblického príbehu narodenia Ježiša Krista „Živý Betlehem“ ktoré bude
pred Prepoštským kostolom Panny Márie.
Putovný obraz Lurdskej Panny Márie – Na konci roku stého výročia Fatimského zjavenia, v
ktorom ste sa modlievali pri putovnom obraze svätej rodiny sa chceme poďakovať všetkým,
ktorí sa zapojili do tejto modlitbovej reťaze. Nasledujúci rok 2018 je zase rokom 160-teho
výročia Zjavenia Panny Márie v Lurdoch. A v tejto súvislosti vás pozývame aj na štvrtkovú
adoráciu a svätú omšu, po ktorej budeme v roku 2018 odovzdávať putovný obraz Lurdskej
Panny Márie spolu so svätým ružencom od Pátra Gobiho. Cieľom je spoločná modlitba
svätého ruženca za posvätenie a záchranu rodín a hriešnikov. Tí, ktorí majú záujem zapojiť sa
do spoločnej modlitby v rodine za rodiny s ružencom Pátra Gobiho a pred putovným obrazom
Lurdskej Panny Márie, nech sa zapíšu do zoznamu v sakristii kostola.

Výročná správa Farnosti Martin za rok 2017
Sviatostný život v našej farnosti:
Sviatosť krstu počas uplynulého roka prijalo spolu 130 detí a traja dospelí. 72–m a 61–ž; K
prvému svätému prijímaniu pristúpilo 29 detí. Sviatosť birmovania prijali 3 birmovancI.
Sviatosť manželstva čiže svoje „Áno“ pred Bohom si v našej farnosti počas tohoto
kalendárneho roka povedalo 26 párov. Na večnosť sme odprevadili 96 farníkov. 38-m a
58-ž;
Hospodárenie Farnosti:
V hrubých číslach hospodárenie farnosti vyzerá nasledovne:
Zostatok k 1.1.2017
Príjmy za 2017
Výdavky 2017
Zostatok k 31.12.2017

104 952,95 €
83 893,19 €
129 757,05 €
59 089,09 €

Príjmy: Zvončekové milodary 52.252,50 €; (Z toho 2.580,00 – Dražkovce a 990,99 Sklabiňa) Zbierky na odoslanie 7.700,00 € (charita, seminár, misie, Halier sv. Otca,
masmédiá); Dary fyzických a právnických osôb 3.787,70 € (Vianočné a Veľkonočné trhy,
individuálne milodary na kostol, charitu a zbierka na Dobrú novinu 565 €); Príspevky na
časopisy 2.872,49 (Toto sú peniaze vyčlenené zo zvončekových a pokladničkových
milodarov na úhradu časopisu Naša Žilinské diecéza, na Katolícke noviny a na Farský
list.); Príjmy z organizovania akcií 3010 € (Peniaze účastníkov letného tábora); Preplatky
za energie 366,36 €; Nájomné 13.901,60 € (lesy, pôda, parkovisko); Úroky 2,54 €;
- Okrem toho je tu veľmi sympatická podpora zbierky „Boj proti hladu“ - 1.550 € (nie je
zahrnuté v o farskom účtovníctve); či Tesco zbierka potravín, či potravinová zbierka „Taška
sv. Vincenta“.
- v porovnaní s predchádzajúcim rokom tu vidíme značný nárast zvončekových milodarov,
čo možno súvisí s opravami fary a ochotou podporiť túto investíciu.
- Tento rok sa tu objavila výrazne veľká položka „Nájom“ a to z toho dôvodu, že nájom za
parkovisko 3.150 € za rok 2016 bol uhradený až v roku 2017 a za rok 2017 nám omylom
uhradili o 1.150 € viac, čo sa zaráta do roku 2018.
Výdavky: Bohoslužobné a liturgické 1.675,35 €; Energie kostoly 6.019,24; Kancelárske a
prevádzkové náklady 2.110,08 €; (Sem je zaradená aj daň z nehnuteľnosti Mestskému
úradu v Martine 1.147,13 €.) Energie fara 5.566,26 €; Bežné opravy a nákupy na fare
682,20 €; Technické zhodnotenie majetku 82.872,58 €; Dary fyzickým a právnickým
osobám 7.852,19 € (Výdavky Farskej charity, zbierka na Dobrú novinu 565 € a Cirkevnej
škole 5.000,00 €); Organizovanie akcií 4.647,83 €; (Letný tábor – 3.882 €; Farský ples –
305 €; a výdavky na hody, spovedania, rekolekcie) Knihy a časopisy 3.787,68 € (z toho
2.872,49 KN+NŽD+FL); Zbierky na odoslanie 7.700,00 € (charita, seminár, misie, Halier
sv. Otca, masmédiá); Podporný fond na BÚ 4.800,00 €; Bankové poplatky 54,75 €; Nájom
za budovu charity 0,03 €; Daň z príjmu 1.988,86 € (Z toho 1.988,39 sú dane z nájmu.).
- Vo výdavkovej časti vidíme výraznú položku 82.872 €, ktorá sa vzťahuje na obnovu
farskej budovy. V tejto sume sú zahrnuté: výmena strešnej krytiny s novými hromozvodmi;
nová krytina na garáži; zateplenie fary; nové zábradlia na balkónoch s novou dlažbou;
kamerový systém, nové okná a zadné vchodové dvere; okenné rolety; výmena elektrickej
rozvodovej skrine; doplnenie (prerobenie) elektroinštalácie súvisiacej s rekonštrukciou
farskej kuchyne; malovanie interiérových priestorov; všelijaké úradnícke poplatky a
povolenia.
- V súvislosti so zateplením som už urobil aj porovnanie priemernej spotreby plynu so
zaujímavým výsledkom: december 2016 = 43 m3/deň; december 2017 = 23 m3/deň; No a

táto hodnota sa nezmenila ani prvých 19 dní v januári 2018, teda 23 m3/deň. Pri
porovnaní s januárom 2017 to bolo až 53,7 m3/deň !!! Je síce pravdou, že január 2017 bol
oveľa mrazivejší ako teraz a jedna kaplánka je momentálne iba temperovaná, ale aj tak sa
zdá, že tá investícia do zateplenia fary bola naozaj veľmi rozumná investícia.
Hospodárenie filiálky Dražkovce za rok 2017.
Príjmy 3.129,18 €; Výdavky 549,18 € – jedná sa viac menej o čisto bohoslužobné
prevádzkové náklady; Zostatok 2.580,00 €; Ak by sme „teoreticky“ hľadeli na Dražkovce
ako na samostatnú jednotku, tak potom by sa k zvončekovým príjmom mohlo pripočítať
ročné nájomné za pôdu 211,60 € a asi aj nejaká čiastka z farských príjmov z nájmu za
lesy a parkovisko. Ten kľúč by sa asi hľadal ťažko. Vo výdavkovej časti by zasa bolo
potrebné zohľadniť spotrebu elektriny – za rok 2016 to bolo 981,72 € - a skutočnosť, že
filiálka Dražkovce na nepodieľa na povinných zbierkach, ktoré sa odvádzajú na Biskupský
úrad. Charita 2x, misie, seminár 2x, Halier sv. Otca, masmédiá; Takže čistý zostatok za rok
by sa pohyboval asi okolo 1.000 € ? Robím takúto analýzu aj preto, lebo sporadicky sa
objavujú myšlienky o ustanovení samostatnej farnosti v Dražkovciach. No a v takom
prípade by sa ešte jednalo aj o výdavky na faru. Ak si k tomu pripočítame nutné opravy
kostola, tak sa predstava o samostatnej farnosti zdá málo reálna.
Hospodárenie filiálky Sklabiňa za rok 2017.
Príjmy 1.011,98 €; Výdavky 20,99 €; Zostatok 990,99 €; V príjmovej zložke je zahrnutých
aj 100 € ako milodar od Zorkovského spoločenstva v Sklabini, za čo im veľmi pekne
ďakujeme.
Kamil Lieskovský, dekan
Túto výročnú správu nájdete aj na našej internetovej stránke martin.fara.sk v „Oznamy“

Nedeľ né oznam y
Sv. rodiny Ježiša Márie a Jozefa

31. december 2017

Liturgický kalendár
Po
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3. I. 18
4. I. 18
5. I. 18
6. I. 18
7. I. 18

Panny Márie Bohorodičky – slávnosť
Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského , biskupov a učiteľov Cirkvi spomienka
Najsvätejšieho mena Ježiš – ľubovoľná spomienka
Féria
Féria
Zjavenie Pána - sviatok
Krst Krista Pána - sviatok

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z časti
mesta Prednádražie. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z Bystričky.
Kvôli sviatkom prosíme o upratovanie v utorok a piatok po ranných sv. omšiach.
Ďakovná pobožnosť na konci roku – Dnes po sv. omši o 15:00 bude ďakovná pobožnosť
za všetky milosti, ktoré nám Pán Boh daroval v uplynulom roku. Kto sa pri verejnej ďakovnej
pobožnosti zúčastní na speve hymnu Teba Bože chválime, získava za zvyčajných podmienok
úplné odpustky.
Polnočná adorácia – Dnes o 23:00 sa vystaví Eucharistia k osobnej adorácii. Od 23:20 do
23:50 bude večeradlo a adorácia sa ukončí polnočným Eucharistickým požehnaním.
Sviatky Panny Márie Bohorodičky a Zjavenie Pána – V pondelok slávime prikázaný
sviatok Panny Márie Bohorodičky a v sobotu slávime prikázaný sviatok Zjavenia Pána (Troch
kráľov). Sväté omše budú ako v nedeľu.
Prvopiatková sv. spoveď – K prvému piatku budeme spovedať každý deň od 17:00.
Chorých a nevládnych budeme spovedať vo štvrtok a v piatok od 9.00 hod. V stredu budeme
spovedať v Domove dôchodcov na Ľadovni kde bude aj svätá omša o 9:00 hod.
Prvopiatková adorácia – Na prvý piatok bude celodenná adorácia. Prosíme adorujúcich,
aby sa zapísali na hárok vzadu za lavicami.
Fatimská sobota – V sobotu o 6:15 bude spoločná modlitba svätého ruženca s Fatimským
programom.
Ranné sv. omše – budú do nedele 7.1.2018 o 7:00.
Novoročný koncert – Vrútocký chrámový zbor sv. Jána Krstiteľa Vás pozýva na novoročný
koncert 7.1.2017 o 16.00 hod. do kostola Nanebovzatia Panny Márie v Sučanoch.
Podrobnejšie informácie nájdete na nástenke v predsieni kostola.
Zapisovanie omší – Zapísať úmysly svätých omší na január až jún si môžete dať vo farskej
kancelárii.
Rodinkovo – Vzadu za lavicami si môžete vziať kalendár duchovných obnov a iných
programov pre manželov a rodiny na rok 2018, ktoré v našej diecéze pripravuje Rodinkovo –
Dom prijatia pre rodiny v Belušských slatinách. Viac informácií nájdete aj na rodinkovo.sk .
Poďakovanie – Nech Pán Boh odmení hojným požehnaním organistov, spevákov,
kostolníkov, miništrantov, tých, ktorí robili vianočnú výzdobu a upratovali kostol a všetkých,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o krásny priebeh vianočných sviatkov.

Nedeľ né oznam y
Krst Krista Pána - slávnosť

7. január 2018

Liturgický kalendár
Po
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8. I. 18
9. I. 18
10. I. 18
11. I. 18
12. I. 18

Féria
Féria
Féria
Féria
Féria
Sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi – ľubovoľná spomienka
13. I. 18
Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka
14. I. 18 Druhá nedeľa cez rok

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z
Bystričky. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z Ľadovne a
Jahodníkov. Zároveň prosíme ochotných dobrovoľníkov, ktorí by pomohli zložiť vianočnú
výzdobu a ktorí by sa vedeli postarať o ekologickú likvidáciu stromčekov.
Krst Krista Pána – Dnes slávime sviatok Krstu Krista Pána, ktorým končí Vianočné obdobie
a začína liturgické obdobie „cez rok“.
Prvonedeľná poklona – s Korunkou k Božiemu milosrdenstvu a litániami k Božskému Srdcu
Ježišovmu bude dnes o 15.00 hod.
Vešpery – Na budúcu nedeľu vás o 17:30 pozývame na spievané vešpery.
Stretnutie dobrovoľníkov charity – V stredu po večernej sv. omši pozývame na stretnutie
dobrovoľníkov Farskej charity.
Stretnutie akolytov a lektorov – Vo štvrtok po večernej svätej omši pozývame na duchovnoformačné stretnutie akolytov a lektorov.
Stretnutie mladých – Pozývame všetkých dospelých mladých na stretnutie, ktoré bude na
budúcu sobotu o 19:00 na fare.
Novoročný koncert – Vrútocký chrámový zbor sv. Jána Krstiteľa Vás pozýva na novoročný
koncert, ktorý bude dnes o 16.00 hod. v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Sučanoch.
Podrobnejšie informácie nájdete na nástenke v predsieni kostola.

Nedeľ né oznam y
Druhá nedeľa cez rok

14. január 2018
Liturgický kalendár

Po
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15. I. 18
16. I. 18
17. I. 18
18. I. 18
19. I. 18

Féria
Féria
Sv Antona Opáta – spomienka
Féria
Féria
Sv. Fabiána, pápeža a mučeníka – ľubovoľná spomienka
20. I. 18 Sv. Šebastiána, mučeníka – ľubovoľná spomienka
Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka
21. I. 18 Tretia nedeľa cez rok

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z Ľadovne
a Jahodníkov. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z Podhája.
Katechéza – pre prvoprijímajúce deti a aj rodičov bude v utorok o 16:30.
Vešpery – Dnes o 17:30 vás pozývame na spievané vešpery.
Ekumenicke stretnutie – Pri príležitosti „Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov“ (18. 25. január) sa v sobotu 20. januára 2018 o 16.30 h. v kostole Sedembolestnej Panny
Márie na Severe uskutoční ekumenické stretnutie. Všetkých srdečne pozývame aj
takýmto spôsobom prejaviť svojho ekumenického ducha.
Poďakovanie za Vianočné trhy – Na Vianočných trhoch sa predajom ručne vyrobených
ozdôb vyzbieralo 897,6 €. Veľmi pekne ďakujeme „producentom“, ktorí darovali svoje výrobky
na predaj, vysokoškolákom, ktorí obetovali svoj čas a námahu pri organizovaní akcie a
všetkým, ktorí kúpou výrobkov podporili Farskú charitu a pastoráciu vysokoškolákov v sume
po 448,80 €
Štúdium teológie v kňazskom seminári - Mladí muži, ktorí v sebe cítia povolanie ku
kňazstvu a chceli by sa stať kňazmi Žilinskej diecézy, môžu sa uchádzať o 6-ročné denné
štúdium študijného odboru Katolícka teológia, ktorý je určený kandidátom kňazstva a
zároveň o prijatie do Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. Bližšie informácie sú k
dispozícii na farskom úrade.
Modlitby matiek – Komunita „Útecha“ (Modlitby matiek) pozýva mamy, staré mamy,
duchovné mamy na „Trojdnie modlitieb matiek“ ktoré sa bude konať 26. až 28. januára 2018.
Štvrtková adorácia – Vo štvrtok o 17:00 vás pozývame na Eucharistickú adoráciu spojenú s
Korunkou a Litániami k Božskému Srdcu Ježišovmu. Zároveň vás pozývame aj na sv. omšu
spojenú s večernými chválami (vešperami). Po sv. omši sa bude odovzdávať putovný obraz
Lurdskej Panny Márie spolu so svätým ružencom od Pátra Gobiho.
Spoločenstvo Mariánskeho kňazského hnutia – vás pozýva na pondelkovú modlitbu
Večeradla o 17.00 hod

Nedeľ né oznam y
Tretia nedeľa cez rok

21. január 2018
Liturgický kalendár
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22. I. 18
23. I. 18
24. I. 18
25. I. 18
26. I. 18
27. I. 18
28. I. 18

Sv. Vincenta, diakona a mučeníka – ľubovoľná spomienka
Féria
Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi – spomienka
Obrátenie sv. Pavla apoštola - sviatok
Sv. Timoteja a Títa, biskupov – spomienka
Sv. Angely Merici, panny – ľubovoľná spomienka
Štvrtá nedeľa cez rok

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z Podhája.
Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov zo Strání.
Katechéza – pre prvoprijímajúce deti a aj rodičov bude v utorok o 16:30.
Štúdium teológie v kňazskom seminári - Mladí muži, ktorí v sebe cítia povolanie ku
kňazstvu a chceli by sa stať kňazmi Žilinskej diecézy, môžu sa uchádzať o 6-ročné denné
štúdium študijného odboru Katolícka teológia, ktorý je určený kandidátom kňazstva a
zároveň o prijatie do Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. Bližšie informácie sú k
dispozícii na farskom úrade.
Modlitby matiek – Komunita „Útecha“ (Modlitby matiek) pozýva mamy, staré mamy,
duchovné mamy na „Trojdnie modlitieb matiek“ ktoré sa bude konať 26. až 28. januára 2018.
Štvrtková adorácia – Vo štvrtok o 17:00 vás pozývame na Eucharistickú adoráciu spojenú s
Korunkou a Litániami k Božskému Srdcu Ježišovmu. Zároveň vás pozývame aj na sv. omšu
spojenú s večernými chválami (vešperami). Po sv. omši sa bude odovzdávať putovný obraz
Lurdskej Panny Márie spolu so svätým ružencom od Pátra Gobiho.
Spoločenstvo Mariánskeho kňazského hnutia – vás pozýva na pondelkovú modlitbu
Večeradla o 17.00 hod.
Stretnutie mladých – Pozývame všetkých dospelých mladých na stretnutie, ktoré bude na
budúcu sobotu o 19:00 na fare.
Modlitby chvál - Mladí z farnosti Vrútky poriadajú v rámci týždňa modlitieb za jednotu
kresťanov modlitby chvál. Uskutočnia sa v nedeľu večer 21.1.2018 o 19:00 h v kostole sv.
Jána Krstiteľa vo Vrútkach.
Poďakovanie – Tento týždeň sme dostali poďakovanie z PMD (Pápežských misijných diel) z
Košíc za dar známok. Použité a vystrihnuté známky z obálok môžete priniesť a vložiť do
krabičky vzadu za lavicami. Pán Boh zaplať dobrodincom za túto drobnú pomoc a pekný
úmysel pomôcť ľuďom v misiách. Poďakovanie si môžete prečítať na našej internetovej
stránke martin.fara.sk .

Nedeľ né oznam y
Štvrtá nedeľa cez rok

28. január 2018
Liturgický kalendár
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30. I. 18
31. I. 18
1. II. 18
2. II. 18
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3. II. 18
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4. II. 18

Féria
Féria
Sv. Jána Bosca, kňaza – spomienka
Féria
Obetovanie Pána - sviatok
Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka – ľubovoľná spomienka
Sv. Oskára, biskupa – ľubovoľná spomienka
Piata nedeľa cez rok

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom zo Strání.
Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z časti mesta Stred.
Katechéza – pre prvoprijímajúce deti a aj rodičov bude v utorok o 16:30.
Modlitby matiek – v rámci „Trojdnia modlitieb matiek“ vás komunita „Útecha“ (Modlitby
matiek) pozýva na modlitby ktoré sa konajú dnes o 15:30.
Obetovanie Pána – V piatok slávime sviatok Obetovania Pána. Nezabudnite si priniesť
sviečky.
Svätoblažejské požehnanie – budeme udeľovať v sobotu po sv. omšiach.
Prvopiatková sv. spoveď – K prvému piatku budeme spovedať každý deň od 17:00 hod.
Vopred veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí si prvopiatkovú sv. spoveď nenechajú na
poslednú chvíľu a prídu na sv. spoveď skôr. Chorých a nevládnych budeme spovedať štvrtok
a piatok od 9.00 hod. V stredu budeme spovedať v Domove dôchodcov na Ľadovni kde bude
aj sv. omša o 9:00 hod.
Prvopiatková adorácia – Piatok bude celodenná adorácia. Prosíme adorujúcich, aby sa
zapísali na hárok pri Farskom liste.
Fatimská sobota – V sobotu o 6:15 bude spoločná modlitba svätého ruženca s Fatimským
programom.
Poďakovanie – V zbierke na projekt „Dobrá novina“ sa v našej farnosti vyzbieralo 1.090 €. Za
vaše milodary vám v mene misionárov veľmi pekne ďakujeme. Dobrú novinu môžete podporiť
aj zaslaním darcovskej SMS v tvare DMS DOBRANOVINA na číslo 877. Cena DMS je 2
EUR (Dobrá novina z nej dostane 96 %) v sieti operátorov O2, Orange a Telekom. Viac
informácií nájdete na www.dobranovina.sk

Nedeľ né oznam y
Piata nedeľa cez rok

4. február 2018
Liturgický kalendár
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5. II. 18
6. II. 18
7. II. 18

Sv. Agáty panny a mučenice - spomienka
Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov mučeníkov - Spomienka
Féria
Sv Hieronyma Emilianiho – ľubovoľná spomienka, alebo
8. II. 18
Sv. Jozefíny Bakhity, panny – ľubovoľná spomienka
9. II. 18 Féria
10. II. 18 Sv. Školastiky, panny – spomienka
11. II. 18 Šiesta nedeľa cez rok

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z časti
mesta Stred. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z časti mesta
Prednádražie.
Prvonedeľná poklona – s Korunkou k Božiemu milosrdenstvu a litániami k Božskému Srdcu
Ježišovmu bude dnes o 15.00 hod. Potom bude stretnutie miništrantov na fare.
Katechumeni – Na budúcu nedeľu o 15:00 bude bohoslužba slova, v rámci ktorej bude obrad
prijatia medzi dospelých katechumenov, ktorí po dvojročnej príprave budú pokrstení na
Veľkonočnú vigíliu. Všetci ste srdečne pozvaní.
Katechéza – Ďalšia katechéza pre prvoprijímajúce deti a aj rodičov bude v utorok 13.2.2018 o
16:30.
Pomazanie nemocných – Na budúcu nedeľu - na spomienku Preblahoslavenej Panny
Márie Lurdskej – slávime 26. svetový deň chorých. Pri tejto príležitosti sa po svätých
omšiach bude udeľovať Sviatosť pomazania nemocných. Preto nech záujemcovia prídu na
omšu vyspovedaní a pripravení. Tí ktorí máte v rodine chorých alebo nevládnych,
preukážte im dobrý skutok a a privezte ich podľa možnosti na omšu. Zároveň možno
získať v tento deň aj osobitné odpustky.
Stretnutie mladých – Pozývame všetkých dospelých mladých na stretnutie, ktoré bude na
budúcu sobotu o 19:00 na fare.
Stretnutie dobrovoľníkov charity – V stredu po večernej sv. omši pozývame na stretnutie
dobrovoľníkov Farskej charity.
Stretnutie akolytov a lektorov – Vo štvrtok po večernej svätej omši pozývame na duchovnoformačné stretnutie akolytov a lektorov.
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12. II. 18 Féria
13. II. 18 Féria
Popolcová streda
14. II. 18
Sviatok patrónov diecézy sv. Cyrila, a Metoda sa v tomto roku neslávi.
15. II. 18 Féria
16. II. 18 Féria
17. II. 18 Féria
18. II. 18 Prvá pôstna nedeľa

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z časti
mesta Prednádražie. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z Bystričky.
Katechéza – Ďalšia katechéza pre prvoprijímajúce deti a aj rodičov bude v utorok o 16:30.
Popolcová streda – Popolcovou stredou začíname obdobie veľkého pôstu ako prípravy na
Veľkonočné sviatky. Na popolcovú stredu je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.
Záväzný je pre všetkých veriacich od 18. do 60. roku života. Choroba ťažká práca alebo iný
vážny dôvod oslobodzujú od tohto pôstu. Mladších ako 18. rokov zaväzuje iba zdržiavanie sa
mäsitého pokrmu a nie je možné nahradiť ho iným skutkom pokánia. Na popolcovú stredu pri
svätých omšiach po evanjeliu sa bude požehnávať popol a značiť na čelách veriacich ako
znamenie pokánia. V pôstnom období sa zakazuje zdobiť oltáre kvetmi a organ a hudobné
nástroje sa dovoľujú používať len na udržanie a sprevádzanie spevu, čo zodpovedá kajúcemu
rázu tohto obdobia.
Hoci popolcová streda nie je prikázaný sviatok, svätá omša bude aj o 16:00 hod.
Pobožnosť Krížovej cesty - Počas pôstneho obdobia sa budeme modliť Krížovú cestu
každý piatok o 17:15 hod a každú nedeľu o 15.00 hod. Na budúcu nedeľu sa Krížovú cestu
budú modliť akolyti. Pobožnosť Krížovej cesty sa budeme modliť aj na Popolcovú stredu
o 17:15 hod.
Jarné kántrové dni – sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden
deň. Obsahom jarných kántrových dní sú: Príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a
činorodá láska k blížnemu.
Zbierka na Charitu – Na budúcu nedeľu - prvú pôstnu - bude zbierka na Charitu.
Pôstna krabička pre Afriku - Drahí veriaci, v tomto roku Slovenská katolícka charita
(SKCH) pripravila už šiesty ročník kampane Pôstna krabička pre Afriku zameranú na
pomoc viacerým krajinám subsaharskej Afriky. Svojím pôstnym darom môžete pomôcť
africkým deťom a rodinám. Pre Vás, ktorí sa do kampane aktívne zapojíte sme pripravili aj
špeciálny darček v podobe DVD s piesňami detí z Centra Nepoškvrneného srdca Panny
Márie v Ugande, ktoré je súčasťou každej obálky s pôstnou krabičkou. Viac informácií
nájdete na plagáte a www.postnakrabicka.sk. Pôstne krabičky sú k dispozícii vzadu pri
Farskom liste.

Odpustky v Pôstnom období
1. Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže
získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od
jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení a smrti Pána Ježiša. Ak sa koná
pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť.
Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať úplné
odpustky a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša Krista aspoň
nejaký čas, napríklad štvrť hodiny.
2. Veriaci, ktorý sa v piatok v pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša
Krista ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých
podmienok úplné odpustky.
(Spomínanú modlitbu nájdete aj vo svojich modlitebníkoch, aj keď možno nie vo všetkých)

Modlitba k Ukrižovanému
Dobrý a preláskavý Ježišu, pred tvojou tvárou padám na kolená a s celou vrúcnosťou
duše ťa prosím a žiadam, aby si do môjho srdca dobrotivo vtlačil city živej viery, nádeje a
lásky, ako aj opravdivú ľútosť nad mojimi hriechmi a pevné odhodlanie ich napraviť.
Dobrý Ježišu, s veľkým dojatím a s bolesťou duše sám v sebe uvažujem a rozjímam o
tvojich piatich ranách; mám pred očami, čo o tebe do tvojich úst vložil prorok Dávid:
Prebodli mi ruky a nohy, môžem si spočítať všetky svoje kosti. (Žalm 22,17)
V piatky pôstneho obdobia úplné odpustky
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Féria
Katedra sv. Petra apoštola - sviatok
Féria
Féria
Druhá pôstna nedeľa

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z Bystričky.
Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z Ľadovne a Jahodníkov.
Pobožnosť Krížovej cesty - Počas pôstneho obdobia sa budeme modliť Krížovú cestu
každý piatok o 17:15 hod a každú nedeľu o 15.00 hod. Dnes o 15:00 sa Krížovú cestu modlia
akolyti a na budúcu nedeľu lektori.
Zbierka na Charitu – Dnes, na prvú pôstnu nedeľu sa koná zbierka na Charitu.
Vešpery – Na budúcu nedeľu vás o 17:30 pozývame na spievané vešpery.
Deň modlitby a pôstu za pokoj vo svete - Svätý Otec pri nedeľnom príhovore 4. februára
2018 z okna Apoštolského paláca vyhlásil na 23. február Deň modlitby a pôstu za pokoj vo
svete. V tomto príhovore zazneli tieto slová:
„Vzhľadom na tragické pretrvávanie konfliktných situácií v rozličných častiach sveta, pozývam
všetkých veriacich k osobitnému Dňu modlitby a pôstu za pokoj, a to 23. februára, v piatok
Prvého pôstneho týždňa. Obetujeme ho osobitne za obyvateľov Konžskej demokratickej
republiky a Južného Sudánu. Tak ako pri iných podobných príležitostiach, pozývam aj bratov
a sestry nekatolíkov a nekresťanov pripojiť sa k tejto iniciatíve takými formami, aké budú
považovať za vhodné, a teda všetci spoločne.
Náš nebeský Otec vždy počúva svoje deti, ktoré k nemu volajú v bolesti a úzkosti, «Uzdravuje
skľúčených srdcom a obväzuje ich rany» (Ž 147,3). Dôrazne apelujem, aby sme aj my
počúvali toto volanie, a každý si vo svojom svedomí pred Bohom položme otázku: «Čo
môžem urobiť pre pokoj ja?» Celkom isto sa môžeme modliť, ale nielen to. Každý môže
konkrétne povedať «nie» násiliu, nakoľko záleží od neho. Pretože víťazstvá dosiahnuté
násilím sú falošné víťazstvá; zatiaľ čo pracovať pre pokoj prospieva všetkým!“
Pôstna krabička pre Afriku - Drahí veriaci, v tomto roku Slovenská katolícka charita
(SKCH) pripravila už šiesty ročník kampane Pôstna krabička pre Afriku zameranú na
pomoc viacerým krajinám subsaharskej Afriky. Svojím pôstnym darom môžete pomôcť
africkým deťom a rodinám. Pre Vás, ktorí sa do kampane aktívne zapojíte sme pripravili aj
špeciálny darček v podobe DVD s piesňami detí z Centra Nepoškvrneného srdca Panny
Márie v Ugande, ktoré je súčasťou každej obálky s pôstnou krabičkou. Viac informácií
nájdete na plagáte a www.postnakrabicka.sk. Pôstne krabičky sú k dispozícii vzadu pri
Farskom liste.
Poďakovanie – Tento týždeň (14.2.2018) sme dostali poďakovanie z PMD (Pápežských
misijných diel) z Košíc za dar známok. Použité a vystrihnuté známky z obálok môžete priniesť
a vložiť do krabičky vzadu za lavicami. Pán Boh zaplať dobrodincom za túto drobnú pomoc a
pekný úmysel pomôcť ľuďom v misiách. Poďakovanie si môžete prečítať na našej internetovej
stránke www.martin.fara.sk .
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Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z Ľadovne
a Jahodníkov. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z Podhája.
Katechéza – pre prvoprijímajúce deti a aj rodičov bude v utorok o 16:30.
Pobožnosť Krížovej cesty - Počas pôstneho obdobia sa modlievame Krížovú cestu každý
piatok o 17:15 hod a každú nedeľu o 15.00 hod. Dnes o 15:00 sa Krížovú cestu modlia lektori
a na budúcu nedeľu otcovia a muži; na 4. pôstnu nedeľu spoločenstvo MKH (Večeradlo); na
5. pôstnu mladí a na Kvetnú nedeľu Modlitby matiek.
Zbierka na charitu – Minulú nedeľu sa v zbierke na charitu vyzbieralo 1.070 €. Za vaše
milodary vám v mene núdznych veľmi pekne ďakujeme.
Vešpery – Dnes o 17:30 vás pozývame na spievané vešpery.
Prvopiatková sv. spoveď – K prvému piatku budeme spovedať každý deň od 17:00.
Chorých a nevládnych budeme spovedať vo štvrtok a v piatok od 9.00 hod. V stredu budeme
spovedať v Domove dôchodcov na Ľadovni kde bude aj svätá omša o 9:00 hod.
Prvopiatková adorácia – Na prvý piatok bude celodenná adorácia. Prosíme adorujúcich,
aby sa zapísali na hárok vzadu za lavicami.
Fatimská sobota – V sobotu o 6:15 bude spoločná modlitba svätého ruženca s Fatimským
programom.
13. februára 2018 sa v Badíne konalo stretnutie najvyšších predstaviteľov kresťanských
cirkví v Slovenskej republike a vydali spoločné vyhlásenie k tzv. Istanbulskému
dohovoru. V tomto vyhlásení demaskujú absurdnú rodovú ideológiu, ktorá sa skrýva za
krásny ideál ochrany žien pred násilím, ale v podstate útočí na samotné dobro človeka, ktorý
je stvorený na Boží obraz ako muž a žena. Preto žiadajú vládu Slovenskej republiky, aby
stiahla podpis Slovenska pod týmto dohovorom. Celé znenie vyhlásenia máte k dispozícii vo
Farskom liste a tiež na našej internetovej stránke v elektronickej forme Farského listu a aj v
oznamoch.
Bratia evanjelici nás pozývajú na Ekumenický svetový deň modlitieb v piatok 2. marca 2018 o
16.30 do evanjelickej modlitebne v Priekope (budova bývalej ľudovej školy pri autoservise).
Doporučujeme našim veriacim zúčastniť sa v duchu ekumenických zásad koncilu.

Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví
v Slovenskej republike k tzv. Istanbulskému dohovoru
Moderná doba, zmeny v pohľade na človeka a spôsob života, veľký dôraz na individualizmus,
osobný rozvoj a osobné záujmy – to všetko prinieslo so sebou aj negatívne javy, medzi ktoré patria
rozličné prejavy násilia, a to aj vo vzťahoch medzi najbližšími, teda v rodinách.
Ako kresťania veríme, že Boh stvoril všetkých ľudí rovných v dôstojnosti. Každý človek je
jedinečný, Boh chce z nás mať jednu rodinu, v ktorej sa navzájom dopĺňame. Násilie nikdy nie je
vhodnou cestou na riešenie problémov. Je dobré, že si tieto pravdy v spoločnosti stále viac
uvedomujeme a prispôsobuje sa tomu aj naša legislatíva, čo možno len oceniť. Pri dosahovaní
ideálov je však rovnako dôležité, aké prostriedky si pri tom zvolíme. Účel nesvätí prostriedky a nie
každá cesta vedie k vytýčenému cieľu.
Aj preto so znepokojením sledujeme iniciatívy, ktoré smerujú k ratifikácii kontroverzného
dohovoru Rady Európy, tzv. Istanbulského dohovoru.
Istanbulský dohovor vidí koreň domáceho násilia aj v zaužívaných „rolách“ mužov a žien, ktoré
nazýva stereotypnými, a žiada na riešenie tohto problému ustúpiť od špecifických čŕt biologicky
danej ľudskej prirodzenosti muža a ženy v prospech tzv. rodovej rovnosti. Pojem „rod“ pritom
definuje ako „súbor spoločnosťou vytvorených rolí, vzorov správania, činností a atribútov, ktoré
daná spoločnosť považuje za primerané pre ženy a mužov“ (čl. 3, písm. c). Dohovor vyžaduje, aby
odsúdeniahodné „stereotypné roly“ (čl. 12, ods. 1), ako aj zavádzanie „nestereotypných rodových
rolí“ (čl. 14, ods. 1) posudzovala nejasne definovaná „skupina expertov“ (čl. 66), nadradená aj
národným parlamentom. Dohovor, ak sa bude aplikovať, zásadným spôsobom zasiahne do
legislatívy, výchovy a vzdelávania vo všetkých signatárskych štátoch, pričom „k žiadnemu
ustanoveniu dohovoru nie sú prípustné žiadne výhrady“ (čl. 78. ods. 1), okrem niekoľkých
nepodstatných výnimiek. Nemáme dôveru, že vyjadrenia expertov budú pravdivé a napomôžu
účinne predchádzať domácemu násiliu. Skôr sa obávame šírenia genderovej a protirodinnej
agendy.
Téma násilia v rodine si žiada komplexný prístup. Môže sa totiž týkať nielen žien, ale aj
ďalších zraniteľných osôb. Každé násilie charakterizuje neúcta k ľudskej dôstojnosti, ktorá je ako
dar od Boha nedotknuteľná.
Kresťanské cirkvi v Slovenskej republike sa hlásia k rovnosti pohlaví. Sme za ochranu žien
pred akýmkoľvek násilím, nemôžeme však súhlasiť s ideológiami, ktoré rovnosť prezentujú ako
rovnakosť a prichádzajú až k popretiu rozdielov medzi mužmi a ženami. Prirodzeným vzťahom
muža a ženy nie je konflikt, ale povolanie k harmónii a vzájomnému doplňovaniu sa v Božom diele
manželstva a rodiny.
Tolerovať možno slabosť, nie však lož. Sme pevne presvedčení, že existuje nemenná pravda o
človeku, o identite muža a ženy, a túto pravdu my ako ľudia neurčujeme, len objavujeme. Zároveň
tvrdíme, že sme schopní jej poznania, presne tak, ako sme pri zachovaní zdravého úsudku
schopní poznania pravdy o manželstve, ktoré je zväzkom jedného muža a jednej ženy.
My, predstavitelia kresťanských cirkví, obraciame sa týmto vyhlásením na všetkých občanov
Slovenskej republiky a verejných predstaviteľov, aby sme potvrdili, že podporujeme úsilie o
efektívne riešenie problému domáceho násilia. Zároveň vyhlasujeme, že viaceré tézy, ktoré v tejto
súvislosti ponúka tzv. Istanbulský dohovor, považujeme za prejavy genderovej ideológie. Z tohto
dôvodu sa obraciame na vládu Slovenskej republiky, aby stiahla podpis Slovenska pod týmto
dohovorom.
Urobme, čo je v našich silách, pre účinnú ochranu všetkých osôb ohrozených násilím, ale
rovnako aj na podporu zdravých manželstiev a rodín.
Prosíme dobrotivého Pána, aby nám dal silu obstáť v tomto úsilí: aby sa s každým človekom
zaobchádzalo spravodlivo, na základe nemennej pravdy o mužovi a žene, ktorí sú stvorení na Boží
obraz.
V Badíne 13. februára 2018
Toto vyhlásenie schválili a podpísali predstavitelia Rímskokatolíckej cirkvi, Evanjelickej cirkvi augsburského
vyznania, Gréckokatolíckej cirkvi, Pravoslávnej cirkvi, Reformovanej kresťanskej cirkvi, Cirkvi bratskej,
Evanjelickej cirkvi metodistickej, Bratskej jednoty baptistov, Starokatolíckej cirkvi, Apoštolskej cirkvi na
Slovensku a Cirkvi adventistov siedmeho dňa.
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Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z Podhája.
Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov zo Strání.
Pobožnosť Krížovej cesty - Počas pôstneho obdobia sa modlievame Krížovú cestu každý
piatok o 17:15 hod a každú nedeľu o 15.00 hod. Dnes o 15:00 sa Krížovú cestu modlia
otcovia a muži a na budúcu nedeľu na 4. pôstnu nedeľu spoločenstvo MKH (Večeradlo); na
5. pôstnu mladí a na Kvetnú nedeľu Modlitby matiek.
24 hodín pre Pána – Na podnet sv. Otca Františka sa 9. - 10. marca 2018 koná celosvetová
modlitbová a kajúca iniciatíva „24 hodín pre Pána“. Piatok o 15:00 h sa začne Eucharistickou
adoráciou v kostole Sedembolestnej Panny Márie na Severe až do 24:00 (sv. omša bude o
17:30). Pokračovať bude v kostole sv. Martina od 24:00 do 7:00 (o 6:30 sa budeme modliť
Korunku a Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu) a od 7:00 do 15:00 bude adorácia
pokračovať vo Vrútkach. Prosíme adorujúcich, aby sa zapísali na hárok vzadu za lavicami.
Stretnutie mladých – Pozývame všetkých dospelých mladých na stretnutie, ktoré bude na
budúcu sobotu o 19:00 na fare.
Stretnutie dobrovoľníkov charity – V stredu po večernej sv. omši pozývame na stretnutie
dobrovoľníkov Farskej charity.
Stretnutie akolytov a lektorov – Vo štvrtok po večernej svätej omši pozývame na duchovnoformačné stretnutie akolytov a lektorov.
Deň otvorených dverí - Katolícka ZŠ s MŠ A. Bernoláka v Martine pozýva na Deň
otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 15.3.2018 od 8.00 hod do konca vyučovania.
Spovedania chorých pred veľkonočnými sviatkami. – Prosíme aby ste nám nahlásili
chorých a nevládnych, ktorí chcú prijať sviatosť zmierenia pred veľkonočnými sviatkami.
Nahlásiť ich môžete po sv. omši osobne, alebo telefonicky. Spovedať ich budeme vo štvrtok
22.3.2018 a v piatok 23.3.2018 od 9.00.
Spoločná sv. spoveď pred Veľkou Nocou bude v našej farnosti pondelok 26.3.2018 od
16.00 do 19.00 h. Svätá omša bude až o 19.00.
Veľkonočné trhy 2018 – V pondelok 26. marca 2018 od 16:00 sa budú konať v našej farnosti
opäť Veľkonočné trhy. Zapojiť do nich sa môžete vlastnoručne vyrobenými veľkonočnými
ozdobami. Je to pekný a jednoduchý spôsob ako pomôcť tým, ktorí to naozaj potrebujú a
pritom nezaťažiť rodinný rozpočet. Vyrobené ozdoby môžete priniesť na faru. Výťažok z trhov
bude použitý pre farskú charitu, ktorá slúži hlavne ako pomoc pre rodiny v núdzi a keďže do
týchto trhov budú zapojení aj študenti medicíny z Jesseniovej lekárskej fakulty časť z výťažku
sa použije aj na výdavky ktoré sú spojené s pastoráciou vysokoškolákov. Za vašu pomoc Vám
vopred ďakujeme. V utorok 27. marca 2018 budú Veľkonočné trhy aj na Severe od 16:00.
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Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom zo Strání.
Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z časti mesta Stred. V sobotu bude
veľké upratovanie fary pred Veľkou Nocou. Preto okrem farníkov z Mesta-Stredu prosím o
účasť na upratovaní aj ochotných dobrovoľníkov.
Katechéza – pre prvoprijímajúce deti a aj rodičov bude v utorok o 16:30.
Smrtná nedeľa – Budúca – piata pôstna – nedeľa je tzv. "smrtná nedeľa", na ktorú sa
zahaľuje oltárny kríž, aby sme si živšie uvedomili blížiace sa Ježišovo utrpenie.
Diakonská vysviacka – S radosťou Vám oznamujeme, že Ivan Moďoroši, pochádzajúci
z Farnosti Martin, syn Jozefa Moďorošiho a Márie rod. Dudášikovej, má prijať posvätný
rád diakonátu. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to nahlási na
farskom úrade. Vysviacka bude dňa 19. marca o 18.00 hod. v katedrále Najsvätejšej
Trojice v Žiline. Na túto vysviacku pôjde aj spoločný autobus. Záujemcovia sa môžu
prihlásiť v sakristii. Cena autobusu je 2 €. Autobus bude pristavený o 16.00 pred kostolom
v meste a o 16.10 oproti vchodu do kostola na Severe.
Pobožnosť Krížovej cesty - Počas pôstneho obdobia sa modlievame Krížovú cestu každý
piatok o 17:15 hod a každú nedeľu o 15.00 hod. Dnes o 15:00 sa Krížovú cestu modlí
spoločenstvo MKH (Večeradlo); na 5. pôstnu nedeľu sa budú modliť Krížovú cestu mladí a na
Kvetnú nedeľu Modlitby matiek.
Spovedania chorých pred veľkonočnými sviatkami. – Prosíme aby ste nám nahlásili
chorých a nevládnych, ktorí chcú prijať sviatosť zmierenia pred veľkonočnými sviatkami.
Nahlásiť ich môžete po sv. omši osobne, alebo telefonicky. Spovedať ich budeme vo štvrtok
22.3.2018 a v piatok 23.3.2018 od 9.00.
Spoločná sv. spoveď pred Veľkou Nocou bude v našej farnosti pondelok 26.3.2018 od
16.00 do 19.00 h. Svätá omša bude až o 19.00.
Deň otvorených dverí - Katolícka ZŠ s MŠ A. Bernoláka v Martine pozýva na Deň
otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 15.3.2018 od 8.00 hod do konca vyučovania.
Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom – Konferencia biskupov Slovenska
vyhlásila celoslovenskú zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom. Zbierka sa bude
konať na Piatu pôstnu nedeľu (18. marca 2018). Vopred ďakujeme všetkým dobrodincom.
Kvetný víkend - Aj v tomto roku v jednote s celou Cirkvou na Kvetnú nedeľu slávime
Svetový deň mládeže. Pápež František v tomto ďalšom prípravnom roku na Svetové dni
mládeže 2019 v Paname stanovil motto: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha.“ Otec
biskup pozýva mladých na víkendové stretnutie mládeže Žilinskej diecézy – „Kvetný
víkend“, ktoré sa uskutoční v Žiline v dňoch 24. 3. a 25. 3. 2018. Stretnutie je zároveň
prípravou na letné národné stretnutie mládeže P18 v Prešove.

Súťaž pre rodiny – "Naša diecéza pripravila v rámci duchovnej prípravy na Svetové
stretnutie rodín 2018 súťaž pre rodiny našej diecézy so zaujímavými cenami. Viac informácií
sa dozviete na diecéznej stránke alebo v časopise Naša Žilinská diecéza." Ak by ste si vy
sami chceli pozrieť viac informácií o súťaži, nájdete ich tu: www.ssr2018.sk/sutaz .
Veľkonočné trhy 2018 – V pondelok 26. marca 2018 od 16:00 sa budú konať v našej farnosti
opäť Veľkonočné trhy. Zapojiť do nich sa môžete vlastnoručne vyrobenými veľkonočnými
ozdobami. Je to pekný a jednoduchý spôsob ako pomôcť tým, ktorí to naozaj potrebujú a
pritom nezaťažiť rodinný rozpočet. Vyrobené ozdoby môžete priniesť na faru. Výťažok z trhov
bude použitý pre farskú charitu, ktorá slúži hlavne ako pomoc pre rodiny v núdzi a keďže do
týchto trhov budú zapojení aj študenti medicíny z Jesseniovej lekárskej fakulty časť z výťažku
sa použije aj na výdavky ktoré sú spojené s pastoráciou vysokoškolákov. Za vašu pomoc Vám
vopred ďakujeme. V utorok 27. marca 2018 budú Veľkonočné trhy aj na Severe od 16:00.
25. marec - Deň počatého dieťaťa - Občianske združenie Fórum života organizuje 18.
ročník kampane „25. marec - Deň počatého dieťaťa“, ktorou si pripomíname, prejavujeme a
šírime úctu k životu už od počatia. Každý z nás bol počatý, a preto je tento deň sviatkom
každého z nás. Vyjadriť to môžeme nosením bielej stužky na odeve. Viac informácií nájdete
na stránke www.25marec.sk.
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Nedeľa Utrpenia Pána – Kvetná nedeľa

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z časti
mesta Stred. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z časti mesta
Prednádražie. V sobotu bude veľké upratovanie fary pred Veľkou Nocou. Preto okrem
farníkov z Mesta-Stredu prosím o účasť na upratovaní aj ochotných dobrovoľníkov. Zároveň
veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí včera prišli pomôcť upratať kostol.
Zmena času – Upozorňujeme, že na budúcu nedeľu - 25.3.2018 - sa mení zimný čas na
letný. V nedeľu ráno o 2:00 hod. sa hodiny posúvajú na 3:00 hodinu.
Katechéza – pre prvoprijímajúce deti a aj rodičov bude v utorok o 16:30.
Kvetná nedeľa – Na budúcu nedeľu slávime Nedeľu Utrpenia Pána, teda Kvetnú nedeľu,
ktorou začíname Veľký týždeň. Nezabudnite si priniesť bahniatka na požehnanie. Na Kvetnú
nedeľu bude svätá omša aj v Skanzene o 13:30.
Diakonská vysviacka – S radosťou Vám oznamujeme, že Ivan Moďoroši, pochádzajúci
z Farnosti Martin, syn Jozefa Moďorošiho a Márie rod. Dudášikovej, má prijať posvätný
rád diakonátu. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to nahlási na
farskom úrade. Vysviacka bude dňa 19. marca o 18.00 hod. v katedrále Najsvätejšej
Trojice v Žiline. Na túto vysviacku pôjde aj spoločný autobus. Záujemcovia sa môžu
prihlásiť v sakristii. Cena autobusu je 2 €. Autobus bude pristavený o 16.00 pred kostolom
v meste a o 16.10 oproti vchodu do kostola na Severe.
Pobožnosť Krížovej cesty - Dnes o 15:00 sa Krížovú cestu modlia mladí a na Kvetnú
nedeľu Modlitby matiek.
Spovedania chorých pred veľkonočnými sviatkami. – Prosíme aby ste nám nahlásili
chorých a nevládnych, ktorí chcú prijať sviatosť zmierenia pred veľkonočnými sviatkami.
Nahlásiť ich môžete po sv. omši osobne, alebo telefonicky. Spovedať ich budeme vo štvrtok
22.3.2018 a v piatok 23.3.2018 od 9.00.
Spoločná sv. spoveď pred Veľkou Nocou bude v našej farnosti pondelok 26.3.2018 od
16.00 do 19.00 h. Svätá omša bude až o 19.00.

Veľkonočná spoveď – Ku sviatosti zmierenia môžete pristúpiť
Nedeľa 25.03.2018 15:00-17:30 Vrútky*
Pondelok 26.03.2018 16:00-19:00 Martin - Mesto*
Utorok 27.03.2018 16:00-19:00 Martin - Sever
* Sväté prijímanie sa bude podávať pri večernej sv. omši.
Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom – Konferencia biskupov Slovenska
vyhlásila na dnešnú nedeľu celoslovenskú zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom.
Za vaše milodary vám veľmi pekne ďakujeme.

Kvetný víkend - Aj v tomto roku v jednote s celou Cirkvou na Kvetnú nedeľu slávime
Svetový deň mládeže. Pápež František v tomto ďalšom prípravnom roku na Svetové dni
mládeže 2019 v Paname stanovil motto: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha.“ Otec
biskup pozýva mladých na víkendové stretnutie mládeže Žilinskej diecézy – „Kvetný
víkend“, ktoré sa uskutoční v Žiline v dňoch 24. 3. a 25. 3. 2018. Stretnutie je zároveň
prípravou na letné národné stretnutie mládeže P18 v Prešove.
Súťaž pre rodiny – "Naša diecéza pripravila v rámci duchovnej prípravy na Svetové
stretnutie rodín 2018 súťaž pre rodiny našej diecézy so zaujímavými cenami. Viac informácií
sa dozviete na diecéznej stránke alebo v časopise Naša Žilinská diecéza." Ak by ste si vy
sami chceli pozrieť viac informácií o súťaži, nájdete ich tu: www.ssr2018.sk/sutaz .
Veľkonočné trhy 2018 – V pondelok 26. marca 2018 od 16:00 sa budú konať v našej farnosti
opäť Veľkonočné trhy. Zapojiť do nich sa môžete vlastnoručne vyrobenými veľkonočnými
ozdobami. Je to pekný a jednoduchý spôsob ako pomôcť tým, ktorí to naozaj potrebujú a
pritom nezaťažiť rodinný rozpočet. Vyrobené ozdoby môžete priniesť na faru. Výťažok z trhov
bude použitý pre farskú charitu, ktorá slúži hlavne ako pomoc pre rodiny v núdzi a keďže do
týchto trhov budú zapojení aj študenti medicíny z Jesseniovej lekárskej fakulty časť z výťažku
sa použije aj na výdavky ktoré sú spojené s pastoráciou vysokoškolákov. Za vašu pomoc Vám
vopred ďakujeme. V utorok 27. marca 2018 budú Veľkonočné trhy aj na Severe od 16:00.
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Biela sobota
Veľkonočná nedeľa

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z časti
mesta Prednádražie. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z Bystričky.
Na Bielu sobotu po Veľkonočnej vigílii prosíme o účasť na upratovaní aj ochotných
dobrovoľníkov. Zároveň veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí včera prišli pomôcť upratať
faru.
Pobožnosť Krížovej cesty - Dnes o 15:00 sa Krížovú cestu modlí spoločenstvo Modlitieb
matiek.
Spoločná sv. spoveď pred Veľkou Nocou bude v našej farnosti pondelok 26.3.2018 od
16.00 do 19.00 h. Pondelok budú sv. omše o 6.00 a 19.00; a utorok o 6.00 a 12.00.

Veľkonočná spoveď – Ku sviatosti zmierenia môžete pristúpiť
Nedeľa 25.03.2018 15:00-17:30 Vrútky*
Pondelok 26.03.2018 16:00-19:00 Martin - Mesto*
Utorok 27.03.2018 16:00-19:00 Martin - Sever
* Sväté prijímanie sa bude podávať pri večernej sv. omši.
Kvetná nedeľa - Dnešnou nedeľou sa začína Veľký týždeň v ktorom slávime veľkonočné
udalosti. Svätá omša bude dnes aj v Skanzene o 13:30.
Zelený Štvrtok - Na Zelený štvrtok si sv. omšou o 18.00 pripomenieme poslednú večeru
Ježiša Krista s apoštolmi. O 21:00 bude tiež v Skanzene Krížová cesta. Prineste si so
sebou sviece. Eucharistická poklona o 17:00 nebude. Sv. omša ráno o 6:00 nebude.
Veľký Piatok - Na Veľký piatok sa sv. omša neslúži. V tento deň je prísny pôst od mäsa a
jedla. To znamená, že veriaci vo veku 18. – 60. rokov sú povinní zachovať prísny pôst (raz
za deň sa môžeme dosýta najesť a dvakrát niečo málo zajesť) a od 14. rokov až do smrti
pod ťarchou ťažkého hriechu zdržať sa v tento deň mäsitého pokrmu – tento úkon sa nedá
nahradiť iným skutkom kajúcnosti. Zmyslom pôstu je vyjadrenie lásky a vďačnosti Pánu
Bohu za jeho obetu na kríži
Ráno o 8.00 budú modlitby ranných chvál a lamentácie. O 12.00 bude Krížová cesta
mladých. O 15:00 sa začneme modliť Novénu k Božiemu milosrdenstvu a o 15:15 hneď
budú Veľkopiatkové obrady. Po obradoch bude Sviatosť Oltárna vyložená k poklone až
do Veľkonočnej vigílie. Prosíme Vás, aby ste sa prišli poďakovať Pánovi Ježišovi za jeho
vykupiteľskú smrť na kríži a našli si aspoň jednu hodinu na poklonu. Ukážme Pánu Bohu,
že dokážeme byť vďační za jeho nekonečnú lásku voči nám. Zároveň prosíme
adorujúcich, aby sa zapísali na zoznam, aby sme mali istotu, že tu stále niekto bude.
Biela Sobota - V sobotu ráno o 8.00 budú modlitby ranných chvál a lamentácie. Pred
Veľkonočnou vigíliou o 18:45 bude novéna k Božiemu milosrdenstvu. Novénu sa budeme
modlievať každý deň o 17:40 pred večernou sv. omšou až nedele Božieho milosrdenstva.

Veľkonočná vigília - Vrcholom Veľkonočného trojdnia je Veľkonočná vigília, teda obrady a
svätá omša v sobotu večer, ktorá začne o 19.11 hodine. Nezabudnite si priniesť sviečky.
Veľkonočné Trojdnie v Dražkovciach – Omša na Zelený štvrtok o 18:00; Krížová cesta
na Veľký piatok o 12:00 a Veľkopiatkové obrady o 15:00; Koniec poklony o 21:00; Začiatok
poklony na Bielu sobotu o 14:00; Veľkonočná vigília o 19:11;
Milodary na kvety – k Veľkej noci môžete vložiť vzadu do označenej pokladničky.
Veľkonočné trhy – od 16:00 sa budú konať v pondelok tu v meste a v utorok na Severe.
Zapojiť do nich sa môžete vlastnoručne vyrobenými veľkonočnými ozdobami. Je to pekný a
jednoduchý spôsob ako pomôcť tým, ktorí to naozaj potrebujú a pritom nezaťažiť rodinný
rozpočet. Vyrobené ozdoby môžete priniesť na faru. Výťažok z trhov bude použitý pre farskú
charitu, ktorá slúži hlavne ako pomoc pre rodiny v núdzi a keďže do týchto trhov budú
zapojení aj študenti medicíny z Jesseniovej lekárskej fakulty časť z výťažku sa použije aj na
výdavky ktoré sú spojené s pastoráciou vysokoškolákov. Za vašu pomoc Vám vopred
ďakujeme.
Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom – Minulú nedeľu sa v zbierke na pomoc
prenasledovaným kresťanom vyzbieralo 1.100 €. Za vaše milodary vám v ich mene veľmi
pekne ďakujem.
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8. IV. 18 Druhá Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva
Krsty : Matej Mencák; Nina Hubová; Pohreby: Jaroslav Michal;
Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z Bystričky. Na
budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z Ľadovne a Jahodníkov.
Prvonedeľná poklona – s Korunkou k Božiemu milosrdenstvu a litániami k Božskému Srdcu
Ježišovmu bude dnes o 15.00 hod.
Omše na Veľkonočný pondelok – budú ako v nedeľu, okrem večernej, ktorá nebude.
Novénu k Božiemu Milosrdenstvu – sa budeme modliť o 17:40. V pondelok o 10:40.
Prvopiatková sv. spoveď – K prvému piatku budeme spovedať chorých a nevládnych vo štvrtok a v
piatok od 9.00 hod. V stredu budeme spovedať v Domove dôchodcov na Ľadovni kde bude aj svätá
omša o 9:00 hod.
Prvopiatková adorácia – Na prvý piatok bude celodenná adorácia. Prosíme adorujúcich, aby sa
zapísali na hárok vzadu za lavicami.
Fatimská sobota – V sobotu o 7:15 bude spoločná modlitba svätého ruženca s Fatimským
programom. V sobotu ráno bude sv. omša o 8.00 !!! - konferenčná.
Stretnutie mladých – Pozývame všetkých dospelých mladých na stretnutie, ktoré bude na budúcu
sobotu 7. 4. 2018 o 19:00 na fare.
Odpustky na nedeľu Božieho Milosrdenstva – Každý, kto si dnes pri verejnom vystavení obrazu
Božieho Milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz, a splní predpísané
podmienky na získanie úplných odpustkov (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel sv.
Otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie
milosrdenstvo (napr. milosrdný Ježišu dôverujem v Teba), môže získať úplné odpustky pre seba alebo
pre duše v očistci podľa Dekrétu o odpustkoch ktoré sa viažu na úkony úcty k Božiemu milosrdenstvu
ktorý vydala 29.6.2002 Apoštolská penitenciária a odobril ho svojím podpisom pápež Ján Pavol II.,
Pozvánka na konferenciu – „Rada pre pastoráciu v zdravotníctve pri Konferencii biskupov
Slovenska“ v spolupráci s Duchovnou službou v nemocnici a Katolícka zdravotnícka únia
usporadúvajú XIII. KONFERENCIU KRESŤAN V DNEŠNEJ NEMOCNICI na tému: "Ako byť
kresťanom v 21. storočí v nemocnici?". Konferencia sa koná na budúcu sobotu 7. apríla 2018 na
Mestskom úrade v Martin. Konferencia začne sv. omšou o 8:00 v kostole sv. Martina a z toho dôvodu
sv. omša o 7:00 nebude.
Poďakovanie - Úprimné Pán Boh zaplať aj v mene všetkých farníkov vyslovujem organistom,
spevákom, kostolníkom, miništrantom za liturgickú službu, tým, ktorí upratali a vyzdobili kostol a
všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli ku krásnej oslave Zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša
Krista. Nech ich Pán Boh odmení svojím požehnaním.

Milostiplné prežitie Veľkej Noci, veľa zdravia, pokoja, lásky a božieho požehnania
Vám všetkým z celého srdca želajú
Kamil Lieskovský, Rudolf Michút, Juraj Jendrejovský

Nedeľ né oznam y
Nedeľa Božieho milosrdenstva
Druhá Veľkonočná nedeľa

8. apríl 2018

Liturgický kalendár
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

9. IV. 18
10. IV. 18
11. IV. 18
12. IV. 18
13. IV. 18
14. IV. 18
15. IV. 18

Zvestovania Pána – slávnosť
Féria
Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka – Spomienka
Féria
Sv. Martina I., pápeža a mučeníka – ľubovoľná spomienka
Féria
Tretia Veľkonočná nedeľa

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z Ľadovne
a Jahodníkov. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z Podhája.
Odpustky na nedeľu Božieho Milosrdenstva – Každý, kto si dnes pri verejnom vystavení
obrazu Božieho Milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz, a splní
predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (svätá spoveď, sväté prijímanie,
modlitba na úmysel sv. Otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu
nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. milosrdný Ježišu dôverujem v Teba),
môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci podľa Dekrétu o odpustkoch
ktoré sa viažu na úkony úcty k Božiemu milosrdenstvu ktorý vydala 29.6.2002 Apoštolská
penitenciária a odobril ho svojím podpisom pápež Ján Pavol II.,
Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu – budú dnes o 15.00 hod.
Stretnutie dobrovoľníkov charity – V stredu po večernej sv. omši pozývame na stretnutie
dobrovoľníkov Farskej charity.
Stretnutie akolytov a lektorov – Vo štvrtok po večernej svätej omši pozývame na duchovnoformačné stretnutie akolytov a lektorov.
Rekolekcie – Martinského dekanátu začnú svätou omšou v kostole sv. Jána Krstiteľa vo
Vrútkach 12. apríla 2018 o 9:30.
Poďakovanie za Veľkonočné trhy – Na Veľkonočných trhoch sa predajom ručne
vyrobených ozdôb vyzbieralo 1.349,92 €. Veľmi pekne ďakujeme „producentom“, ktorí
darovali svoje výrobky na predaj, vysokoškolákom, ktorí obetovali svoj čas a námahu pri
organizovaní akcie a všetkým, ktorí kúpou výrobkov podporili Farskú charitu a pastoráciu
vysokoškolákov s sume po 674,96 €.

Nedeľ né oznam y
Tretia Veľkonočná nedeľa

15. apríl 2018

Liturgický kalendár
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

16. IV. 18
17. IV. 18
18. IV. 18
19. IV. 18
20. IV. 18
21. IV. 18
22. IV. 18

Féria
Féria
Féria
Féria
Féria
Sv. Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Štvrtá Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Dobrého pastiera

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z Podhája.
Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov zo Strání.
Katechéza – pre prvoprijímajúce deti a aj rodičov bude v utorok o 16:30.
Zbierka na seminár – Na budúcu nedeľu – Nedeľu Dobrého pastiera – sa koná zbierka na
seminár. Za vaše milodary vám vopred veľmi pekne ďakujeme
Ohlášky – 5.5.2018 mienia uzatvoriť manželstvo v našej farnosti Michal Kubis z Martina, syn
Petra a Zdenky r. Janíčkovej a Zuzana Lehotská z Martina, dcéra Pavla a Slávky r.
Šovčíkovej. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, nech to nahlási na farskom
úrade.

Nedeľ né oznam y
Štvrtá Veľkonočná nedeľa

22. apríl 2018

Nedeľa Dobrého Pastiera
Liturgický kalendár
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

23. IV. 18 Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka – spomienka
Sv. Juraja, mučeníka – ľubovoľná spomienka, alebo
24. IV. 18
Sv. Fidéla zo Sigmaringenu, kňaza a mučeníka – ľubovoľná spomienka
25. IV. 18 Sv. Marka, evanjelistu – sviatok
26. IV. 18 Féria
27. IV. 18 Féria
Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka – ľubovoľná spomienka
28. IV. 18
Sv. Ľudovíta Márie Grignion de Montfort, kňaza – ľubovoľná spomienka
29. IV. 18 Piata Veľkonočná nedeľa

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom zo Strání.
Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z časti mesta Stred.
Katechéza – pre prvoprijímajúce deti a aj rodičov bude v utorok o 16:30.
Zbierka na seminár – Dnes, na Nedeľu Dobrého pastiera sa koná zbierka na seminár. Za
vaše milodary vám vopred veľmi pekne ďakujeme.
Dekanátna púť do Rajeckej Lesnej - Pozývame Vás na dekanátnu púť na Fatimskú sobotu
do Rajeckej Lesnej ktorá bude 5. mája 2018. Odchod autobusu bude od kostola sv. Martina o
14:40, od kostola na Severe (resp. oproti kostolu pri hlavnej ceste) o 14:50 a od kostola sv.
Jána Krstiteľa vo Vrútkach o 15:00. O 17:15 bude ruženec a o 18:00 sv. omša. Predpokladaný
príchod o 21:00. Prihlásiť sa treba do 1. mája po sv. omšiach v sakristii kostola. Cestovné 5 €.
Poďakovanie – Pri príležitosti menín pán kaplán Rudolf Michút veľmi pekne ďakuje za všetky
gratulácie a prejavy priazne. Osobitne ďakuje za duchovnú kyticu, ktorá mu urobila veľkú
radosť a ktorá ho povzbudzuje k obetavej kňazskej službe na väčšiu česť a slávu božiu.
Púť na Staré Hory – Združenie kresťanských seniorov vás pozýva na púť na Staré Hory v
stredu 9. mája 2018. Svätá omša bude o 10:00 a po nej sa ide na autobus. Odchod autobusu
bude o 7.00 hod. od kostola sv. Martina. Cestovné je 7 € pre členov a 8 € pre nečlenov
združenia. Platí sa pri prihlásení u pani V. Vojtekovej 4288169 alebo u pána E. Birvoňa
4222179; 0902508129.
Ohlášky – 5.5.2018 mienia uzatvoriť manželstvo v našej farnosti Michal Kubis z Martina, syn
Petra a Zdenky r. Janíčkovej a Zuzana Lehotská z Martina, dcéra Pavla a Slávky r.
Šovčíkovej. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, nech to nahlási na farskom
úrade.
Ohlášky – 12.5.2018 mienia prijať sviatosť manželstva v našej farnosti Mário Martinka z
Martina-Priekopy, syn Mariána a Emílie r. Madajovej a Marieta Vagačová z Martina, dcéra
Viliama Stredáka a Jarmily r. Pinterovej. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke,
nech to nahlási na farskom úrade.

Nedeľ né oznam y
Piata Veľkonočná nedeľa

29. apríl 2018

Liturgický kalendár
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

30. IV. 18
1. V. 18
2. V. 18
3. V. 18
4. V. 18
5. V. 18
6. V. 18

Sv. Pia V.; pápeža a mučeníka – ľubovoľná spomienka
Sv. Jozefa robotníka – ľubovoľná spomienka
Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov - sviatok
Féria
Féria
Šiesta Veľkonočná nedeľa

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z časti
mesta Stred. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z časti mesta
Prednádražie.
Upozorňujeme, - že v utorok 1. a 8. mája budú ranné sväté omše o 7:00.
Prvopiatková sv. spoveď – K prvému piatku budeme spovedať každý deň od 17:00.
Chorých a nevládnych budeme spovedať vo štvrtok a v piatok od 9.00 hod. V stredu budeme
spovedať v Domove dôchodcov na Ľadovni kde bude aj svätá omša o 9:00 hod.
Prvopiatková adorácia – Na prvý piatok bude celodenná adorácia. Prosíme adorujúcich,
aby sa zapísali na hárok vzadu za lavicami.
Fatimská sobota – V sobotu o 6:15 bude spoločná modlitba svätého ruženca s Fatimským
programom.
Zbierka na seminár – Minulú nedeľu sa v v zbierke na seminár vyzbieralo 960 €. Za vaše
milodary vám v mene seminaristov veľmi pekne ďakujeme.
Dekanátna púť do Rajeckej Lesnej - Pozývame Vás na dekanátnu púť na Fatimskú sobotu
do Rajeckej Lesnej ktorá bude 5. mája 2018. Odchod autobusu bude od kostola sv. Martina o
14:40, od kostola na Severe (resp. oproti kostolu pri hlavnej ceste) o 14:50 a od kostola sv.
Jána Krstiteľa vo Vrútkach o 15:00. O 17:15 bude ruženec a o 18:00 sv. omša. Predpokladaný
príchod o 21:00. Prihlásiť sa treba do 1. mája po sv. omšiach v sakristii kostola. Cestovné 5 €.
Púť na Staré Hory – Združenie kresťanských seniorov vás pozýva na púť na Staré Hory v
stredu 9. mája 2018. Svätá omša bude o 10:00 a po nej sa ide na autobus. Odchod autobusu
bude o 7.00 hod. od kostola sv. Martina. Cestovné je 7 € pre členov a 8 € pre nečlenov
združenia. Platí sa pri prihlásení u pani V. Vojtekovej 4288169 alebo u pána E. Birvoňa
4222179; 0902508129.
Ohlášky – 5.5.2018 mienia uzatvoriť manželstvo v našej farnosti Michal Kubis z Martina, syn
Petra a Zdenky r. Janíčkovej a Zuzana Lehotská z Martina, dcéra Pavla a Slávky r.
Šovčíkovej. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, nech to nahlási na farskom
úrade.
Ohlášky – 12.5.2018 mienia prijať sviatosť manželstva v našej farnosti Mário Martinka z
Martina-Priekopy, syn Mariána a Emílie r. Madajovej a Marieta Vagačová z Martina, dcéra
Viliama Stredáka a Jarmily r. Pinterovej. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke,
nech to nahlási na farskom úrade.

Nedeľ né oznam y
Šiesta Veľkonočná nedeľa

6. máj 2018

Liturgický kalendár
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

7. V. 18
8. V. 18
9. V. 18
10. V. 18
11. V. 18

Féria
Féria
Féria
Nanebovstúpenie Pána - slávnosť
Bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice - ľubovoľná spomienka
Sv. Nerea a Achila, mučeníkov - ľubovoľná spomienka, alebo
12. V. 18
Sv. Pankráca, mučeníka - ľubovoľná spomienka
13. V. 18 Siedma Veľkonočná nedeľa

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z časti
mesta Prednádražie. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z Bystričky.
Prvonedeľná poklona – s Korunkou k Božiemu milosrdenstvu a litániami k Božskému Srdcu
Ježišovmu bude dnes o 15.00 hod. Potom bude stretnutie miništrantov na fare.
Upozorňujeme, - že v utorok 8. mája bude ranná svätá omša o 7:00.
Katechéza – pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov bude v stredu o 16:30. Teda nie utorok,
ako bolo plánované, ale v stredu. Zároveň upozorňujeme rodičov, že na budúcu nedeľu
13.5.2018 o 15:00 bude liturgická príprava prvého svätého prijímania. Účasť detí je nutná!
Nanebovstúpenie Pána – Vo štvrtok, 10.5.2018 slávime prikázaný sviatok
Nanebovstúpenia Pána. Podľa prvého cirkevného prikázania – V nedeľu a prikázaný
sviatok zúčastniť sa na celej svätej omši – nás viaže pod hriechom účasť na celej sv.
omši. Preto z tohto sviatku bude slúžených päť svätých omší. Vigílna sv. omša v stredu večer
o 18:00; a vo štvrtok o 6:00; 16:00; 18:00 a v Dražkovciach o 18:00.
Rekolekcie – Martinského dekanátu začnú Eucharistickou adoráciou v kostole
Sedembolestnej Panny Márie vo Farnosti Martin-Sever 10. mája 2018 od 10:00 do 10:30.
Svätá omša nebude.
Deviatnik k Duchu Svätému – Piatok sa začíname modliť Deviatnik k Duchu Svätému.
Svätá omša v Skanzene – bude na budúcu nedeľu o 13.30 h.
Stretnutie dobrovoľníkov charity – V stredu po večernej sv. omši pozývame na stretnutie
dobrovoľníkov Farskej charity.
Stretnutie akolytov a lektorov – Vo štvrtok po večernej svätej omši pozývame na duchovnoformačné stretnutie akolytov a lektorov.
Stretnutie mladých – Pozývame všetkých dospelých mladých na stretnutie, ktoré bude na
budúcu sobotu 27. 5. 2017 o 19:00 na fare.
Detský letný tábor: Pozývame deti od šesť do pätnásť rokov na farský letný tábor. Tábor sa
uskutoční v Ústí nad Priehradou v termíne od 23. - 28. 7. 2018. Cena tábora je 75 €.
Návratku si môžete stiahnuť na www.martin.fara.sk . Tešia sa na Vás vaši animátori.
Zbierka na katolícke masmédiá – Na budúcu nedeľu – Siedmu veľkonočnú – bude
zbierka na katolícke masmédiá. Za vaše milodary vám vopred veľmi pekne ďakujeme.
Ohlášky – 12.5.2018 mienia prijať sviatosť manželstva v našej farnosti Mário Martinka z
Martina-Priekopy, syn Mariána a Emílie r. Madajovej a Marieta Vagačová z Martina, dcéra
Viliama Stredáka a Jarmily r. Pinterovej. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke,
nech to nahlási na farskom úrade.

Ohlášky – 26.5.2018 mienia prijať sviatosť manželstva v našej farnosti Ľubomír Čomor z
Dražkoviec, syn Gejzu a Márie r. Kútikovej a Kristína Matláková z Dražkoviec, dcéra Pavla a
Márie r. Balhárekovej. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, nech to nahlási na
farskom úrade.
Púť na Staré Hory – Združenie kresťanských seniorov vás pozýva na púť na Staré Hory v
stredu 9. mája 2018. Svätá omša bude o 10:00 a po nej sa ide na autobus. Odchod autobusu
bude o 7.00 hod. od kostola sv. Martina. Cestovné je 7 € pre členov a 8 € pre nečlenov
združenia. Platí sa pri prihlásení u pani V. Vojtekovej 4288169 alebo u pána E. Birvoňa
4222179; 0902508129.
Denné centrum kresťanských seniorov vás pozýva na oslavu Dňa matiek v utorok 15.
mája 2018 o 14.00 hod. k Múzeu akademického maliara Martina Benku na Kuzmányho ulici
(pri reštaurácii Čierna pani). Po prehliadke múzea prejdeme do jedálne denného centra, kde
bude obed. Prihlásiť sa (5 €) treba do soboty 12.5.2018 u pani V. Vojtekovej 4288169 alebo u
pána E. Birvoňa 4222179; 0902508129.

Nedeľ né oznam y
Siedma Veľkonočná nedeľa

13. máj 2018

Liturgický kalendár
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

14. V. 18
15. V. 18
16. V. 18
17. V. 18
18. V. 18
19. V. 18
20. V. 18

Sv. Mateja apoštola - sviatok
Féria
Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka - spomienka
Féria
Sv. Jána I. pápeža a mučeníka – ľubovoľná spomienka
Féria
Ôsma Veľkonočná nedeľa – Zoslanie Ducha Svätého

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z Bystričky.
Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z Ľadovne a Jahodníkov.
Katechéza – pre prvoprijímajúce deti a aj rodičov bude v utorok o 16:30 a dnes o 15:00 bude
liturgický nácvik prvého svätého prijímania.

Svätá omša v Skanzene – bude dnes popoludní o 13.30 h.
Turíčna vigília – na budúcu sobotu o 18:00 budeme sláviť Turíčnu vigílnu sv. omšu spojenú s
vešperami a predĺženým slávením bohoslužby slova. (asi 100 min) Budeme si vyprosovať
dary Ducha Svätého na našej ceste do večnosti.
Odpustky: Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni Creator
na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky
(Enchiridion indulgentiarum, conc. 26).
Letné kántrové dni – sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden
deň. Obsahom letných kántrových dní sú prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné
povolania.
Zbierka na katolícke masmédiá – dnes, na 7. Veľkonočnú nedeľu sa koná zbierka na
katolícke masmédiá. Za vaše milodary vám veľmi pekne ďakujeme.
Ohlášky – 26.5.2018 mienia prijať sviatosť manželstva v našej farnosti Ľubomír Čomor z
Dražkoviec, syn Gejzu a Márie r. Kútikovej a Kristína Matláková z Dražkoviec, dcéra Pavla a
Márie r. Balhárekovej. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, nech to nahlási na
farskom úrade.
Ohlášky – 2.6.2018 mienia prijať sviatosť manželstva v našej farnosti Patrik Thomka z
Dražkoviec, syn Jána a Emílie r. Čepelovej a Miroslava Kohútová z Martina - Ľadovne, dcéra
Josefa Lopraisa a Marty Kohútovej. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, nech to
nahlási na farskom úrade.
Denné centrum kresťanských seniorov vás pozýva na oslavu Dňa matiek v utorok 15.
mája 2018 o 14.00 hod. k Múzeu akademického maliara Martina Benku na Kuzmányho ulici
(pri reštaurácii Čierna pani). Po prehliadke múzea prejdeme do jedálne denného centra, kde
bude obed. Prihlásiť sa (5 €) treba do soboty 12.5.2018 u pani V. Vojtekovej 4288169 alebo u
pána E. Birvoňa 4222179; 0902508129.
Detský letný tábor: Pozývame deti od šesť do pätnásť rokov na farský letný tábor. Tábor sa
uskutoční v Ústí nad Priehradou v termíne od 23. - 28. 7. 2018. Cena tábora je 75 €.
Návratku si môžete stiahnuť na www.martin.fara.sk . Tešia sa na Vás vaši animátori.

Nedeľ né oznam y
Ôsma Veľkonočná nedeľa

20. máj 2018

Zoslanie Ducha Svätého - slávnosť
Liturgický kalendár
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

21. V. 18
22. V. 18
23. V. 18
24. V. 18

Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi – spomienka
Sv Rity z Kassie, rehoľníčky – ľubovoľná spomienka
Féria
Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza - sviatok
Sv. Bédu Ctihodného, kňaza a učiteľa Cirkvi – ľubovoľná spomienka
25. V. 18 Sv. Gregora VII., pápeža – Ľubovoľná spomienka
Sv. Márie Magdalény de Pazzi, panny – ľubovoľná spomienka
26. V. 18 Sv. Filipa Neriho, kňaza - spomienka
27. V. 18 8. nedeľa cez rok - Slávnosť Najsvätejšej Trojice

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z Ľadovne
a Jahodníkov. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z Podhája.
Prvé sväté prijímanie – bude na budúcu nedeľu o 10:30. Liturgická príprava prvého sv.
prijímania bude dnes o 15:00 a v utorok o 16:00. Účasť detí a rodičov je nutná. Svätá spoveď
pre deti a ich rodičov bude v sobotu o 8:30.
Ohlášky – 26.5.2018 mienia prijať sviatosť manželstva v našej farnosti Ľubomír Čomor z
Dražkoviec, syn Gejzu a Márie r. Kútikovej a Kristína Matláková z Dražkoviec, dcéra Pavla a
Márie r. Balhárekovej. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, nech to nahlási na
farskom úrade.
Ohlášky – 2.6.2018 mienia prijať sviatosť manželstva v našej farnosti Patrik Thomka z
Dražkoviec, syn Jána a Emílie r. Čepelovej a Miroslava Kohútová z Martina - Ľadovne, dcéra
Josefa Lopraisa a Marty Kohútovej. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, nech to
nahlási na farskom úrade.
Detský letný tábor: Pozývame deti od šesť do pätnásť rokov na farský letný tábor. Tábor sa
uskutoční v Ústí nad Priehradou v termíne od 23. - 28. 7. 2018. Cena tábora je 75 €.
Návratku si môžete stiahnuť na www.martin.fara.sk . Tešia sa na Vás vaši animátori.
Zbierka na katolícke masmédiá – Minulú nedeľu sa v zbierke na masmédiá vyzbieralo 740
€. Za vaše milodary vám veľmi pekne ďakujeme.

Nedeľ né oznam y
Ôsma nedeľa cez rok „B“

27. máj 2018

Najsvätejšej Trojice - slávnosť
Liturgický kalendár
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

28. V. 18
29. V. 18
30. V. 18
31. V. 18
1. VI. 18
2. VI. 18
3. VI. 18

Féria
Féria
Féria
Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – Slávnosť
Sv. Justína, mučeníka - spomienka
Sv. Marcelína a Petra, mučeníkov - ľubovoľná spomienka
9. nedeľa cez rok

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z Podhája.
Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov zo Strání.
Prvopiatková sv. spoveď – K prvému piatku budeme spovedať každý deň od 17:00.
Chorých a nevládnych budeme spovedať vo štvrtok a v piatok od 9.00 hod. V stredu budeme
spovedať v Domove dôchodcov na Ľadovni kde bude aj svätá omša o 9:00 hod.
Prvopiatková adorácia – Na prvý piatok bude celodenná adorácia. Prosíme adorujúcich,
aby sa zapísali na hárok vzadu za lavicami.
Fatimská sobota – V sobotu o 6:15 bude spoločná modlitba svätého ruženca s Fatimským
programom.
Božie telo – Vo štvrtok slávime prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.
Podľa prvého cirkevného prikázania – V nedeľu a prikázaný sviatok zúčastniť sa na celej
svätej omši – nás viaže pod hriechom účasť na celej sv. omši. Preto z tohto sviatku bude
slúžených päť svätých omší. Vigílna sv. omša v stredu večer o 18:00; a vo štvrtok o 6:00;
16:00; 18:00 a v Dražkovciach o 18:00. Po sv. omši o 18:00 bude procesia Božieho Tela v
areáli kostola.
Odpustky – Veriaci, ktorý sa sviatok Božieho Tela zúčastní na speve hymnu „Tantum ergo
– Ctime túto sviatosť slávnu“ môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
Detský letný tábor: Pozývame deti od šesť do pätnásť rokov na farský letný tábor. Tábor sa
uskutoční v Ústí nad Priehradou v termíne od 23. - 28. 7. 2018. Cena tábora je 75 €.
Návratku si môžete stiahnuť na www.martin.fara.sk . Tešia sa na Vás vaši animátori.
Zapisovanie omší – Zapisovať úmysly svätých omší na júl, august, september a október
budeme od 18. júna 2018. Aby sme mohli ponúknuť termíny sv. omší čo najväčšiemu počtu
farníkov, prosíme vás, aby ste nežiadali o viac ako dve sväté omše. Ďakujeme za
pochopenie.

Nedeľ né oznam y
Deviata nedeľa cez rok „B“

3. jún 2018

Liturgický kalendár
Po 4. VI. 18
Ut 5. VI. 18
St
6. VI. 18
Št
7. VI. 18
Pi
8. VI. 18
So 9. VI. 18
Ne 10. VI. 18

Féria
Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka – spomienka
Sv. Norberta, biskupa – ľubovoľná spomienka
Féria
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho – slávnosť
Nepoškvrneného Srdca Panny Márie – spomienka
10. nedeľa cez rok

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom zo Strání.
Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z časti mesta Stred.
Prvonedeľná poklona – s Korunkou k Božiemu milosrdenstvu a litániami k Božskému Srdcu
Ježišovmu bude dnes o 15.00 hod. Potom bude stretnutie miništrantov na fare.
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho - Piatok máme slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.
Po svätých omšiach ráno aj večer bude odprosujúca pobožnosť. Veriaci, ktorý sa zúčastní na
verejnom recitovaní modlitby – Najmilší Ježišu – môže získať za obvyklých podmienok úplné
odpustky.
Kňazská vysviacka – S radosťou Vám oznamujeme, že Ivan Moďoroši, pochádzajúci z
Farnosti Martin, syn Jozefa Moďorošiho a Márie rod. Dudášikovej, má prijať posvätný rád
presbyterátu. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to nahlási na farskom
úrade.
Detský letný tábor: Pozývame deti od šesť do pätnásť rokov na farský letný tábor. Tábor sa
uskutoční v Ústí nad Priehradou v termíne od 23. - 28. 7. 2018. Cena tábora je 75 €.
Návratku si môžete stiahnuť na www.martin.fara.sk . Tešia sa na Vás vaši animátori.
Zapisovanie omší – Zapisovať úmysly svätých omší na júl, august, september a október
budeme od 18. júna 2018. Aby sme mohli ponúknuť termíny sv. omší čo najväčšiemu počtu
farníkov, prosíme vás, aby ste nežiadali o viac ako dve sväté omše. Ďakujeme za
pochopenie.
Sviatosť birmovania 2019 – Na budúci školský rok 2018/19 plánujeme v našej farnosti
birmovku. Prihlášku si môžete stiahnuť z http://martin.fara.sk/. Vyplnenú prihlášku treba
priniesť na prvé organizačné stretnutie v piatok, 29. júna 2018 po večernej svätej omši v
kostole. Prihlásiť sa môžu tí, ktorí budú v budúcom školskom roku deviataci a starší.
Prvé sväté prijímanie 2019 – Prosíme rodičov, ktorí majú záujem o prvé sväté prijímanie pre
svoje deti aby ich v škole prihlásili na náboženskú výchovu a pri organizovaní mimoškolskej
činnosti si rezervovali čas utorok od 17:30 do 18:40, kedy bude prebiehať farská katechéza
pre prvoprijímajúce deti a aj rodičov. Prosím rodičov, aby v priebehu júna prišli osobne aj s
dieťaťom prihlásiť svoje dieťa na prípravu k prvému svätému prijímaniu. Najlepšie po večernej
sv. omši, alebo aj v úradných hodinách.
Poďakovanie - Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí svojou aktívnou službou prispeli k dôstojnej
oslave sviatku Božieho tela.
Stretnutia - Nakoľko v júni budeme zastupovať aj službu v nemocnici, pravidelné stretnutia
dobrovoľníkov charity a akolytov a lektorov sa presúvajú až na 13. a 14 júna 2018.

Nedeľ né oznam y
Desiata nedeľa cez rok „B“

10. jún 2018

Liturgický kalendár
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

11. VI. 18
12. VI. 18
13. VI. 18
14. VI. 18
15. VI. 18
16. VI. 18
17. VI. 18

Sv. Barnabáša, apoštola - spomienka
Féria
Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi – spomienka
Féria
Féria
Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka
11. nedeľa cez rok

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z časti
mesta Stred. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z Prednádražia.
Stretnutia - dobrovoľníkov charity a akolytov a lektorov budú 13. a 14 júna 2018.
Svätá spoveď - Vzhľadom na zastupovanie nemocnice, večer spovedáme iba pred sv.
omšou a na požiadanie aj po sv. omši.
Kňazská vysviacka – S radosťou Vám oznamujeme, že dňa 16. júna o 10.00 hod. v kostole
v Žiline - Vlčince náš diakon Ivan Moďoroši prijme z rúk otca biskupa Tomáša kňazské
svätenie. Na túto vysviacku pôjde aj spoločný autobus. Záujemci, zahláste sa dnes alebo v
priebehu týždňa v sakristii. Cena autobusu je 2 €, platí sa až v autobuse, ktorý bude
pristavený o 8.00 h pred kostolom v meste a o 8.10 h oproti vchodu do kostola na Severe.
Detský letný tábor: Pozývame deti od šesť do pätnásť rokov na farský letný tábor. Tábor sa
uskutoční v Ústí nad Priehradou v termíne od 23. - 28. 7. 2018. Cena tábora je 75 €.
Návratku si môžete stiahnuť na www.martin.fara.sk . Tešia sa na Vás vaši animátori.
Zapisovanie omší – Zapisovať úmysly svätých omší na júl, august, september a október
budeme od 18. júna 2018. Aby sme mohli ponúknuť termíny sv. omší čo najväčšiemu počtu
farníkov, prosíme vás, aby ste nežiadali o viac ako dve sväté omše. Ďakujeme za
pochopenie.
Sviatosť birmovania 2019 – Na budúci školský rok 2018/19 plánujeme v našej farnosti
birmovku. Prihlášku si môžete stiahnuť z http://martin.fara.sk/. Vyplnenú prihlášku treba
priniesť na prvé organizačné stretnutie v piatok, 29. júna 2018 po večernej svätej omši v
kostole. Prihlásiť sa môžu tí, ktorí budú v budúcom školskom roku deviataci a starší.
Prvé sväté prijímanie 2019 – Prosíme rodičov, ktorí majú záujem o prvé sväté prijímanie pre
svoje deti aby ich v škole prihlásili na náboženskú výchovu a pri organizovaní mimoškolskej
činnosti si rezervovali čas utorok od 17:30 do 18:40, kedy bude prebiehať farská katechéza
pre prvoprijímajúce deti a aj rodičov. Prosím rodičov, aby v priebehu júna prišli osobne aj s
dieťaťom prihlásiť svoje dieťa na prípravu k prvému svätému prijímaniu. Najlepšie po večernej
sv. omši, alebo aj v úradných hodinách.
Zbierku školských pomôcok – Diecézna charita Žilina vyhlasuje po deviaty krát tradičnú
zbierku školských pomôcok, ktorá trvá od 1. júna do 31. augusta 2018. Používané, ale
stále funkčné školské pomôcky je možné odovzdať na niektorom zbernom mieste. Po 31.
auguste 2018 budú vyzbierané pomôcky distribuované do viacpočetných rodín, rodín v
núdzi, alebo rodín s nepravidelným príjmom niektorého z rodičov. Zoznam zberných miest
v Žilinskej diecéze je na www.charitaza.sk.

Nedeľ né oznam y
Jedenásta nedeľa cez rok „B“

17. jún 2018

Liturgický kalendár
Po
Ut
St
Št

18. VI. 18
19. VI. 18
20. VI. 18
21. VI. 18

Féria
Sv. Romualda, opáta - ľubovoľná spomienka
Féria
Sv Alojza Gonzágu, rehoľníka
Sv. Pavlína z Noly, biskupa – ľubovoľná spomienka
Pi 22. VI. 18
Sv. Jána Fishera, biskupa a Tomáša Morusa, mučeníkov – ľub. spomienka
So 23. VI. 18 Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka
Ne 24. VI. 18 Narodenie sv. Jána Krstiteľa – sviatok
Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z
Prednádražia. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z Bystričky.
Omša novokňaza - S radosťou Vám oznamujeme, že náš farník a novokňaz Ivan Moďoroši
na budúcu nedeľu 24. júna 2018 o 11.00 hod. bude v našom kostole sv. Martina slúžiť svätú
omšu, v rámci ktorej nám udelí svoje novokňazské požehnanie. Všetci ste srdečne vítaní.
Svätá spoveď - Vzhľadom na zastupovanie nemocnice, večer spovedáme iba pred sv.
omšou a na požiadanie aj po sv. omši.
Krst dospelých – Aj tento rok sme na Veľkonočnej vigílii sviatosťou krstu prijali do plného
spoločenstva Katolíckej cirkvi dvoch dospelých katechumenov. V septembri začína ďalšia
dvojročná príprava dospelých k prijatiu iniciačných sviatostí (Sviatosť Krstu, Sviatosť
Eucharistie, Sviatosť Birrmovania), Tí, ktorí túžia po plnom spoločenstve Katolíckej cirkvi a nie sú
pokrstení, môžu sa prihlásiť na farskom úrade Martin – Mesto.
Detský letný tábor: Pozývame deti od šesť do pätnásť rokov na farský letný tábor. Tábor sa
uskutoční v Ústí nad Priehradou v termíne od 23. - 28. 7. 2018. Cena tábora je 75 €.
Návratku si môžete stiahnuť na www.martin.fara.sk . Tešia sa na Vás vaši animátori.
Zapisovanie omší – Zapisovať úmysly svätých omší na júl, august, september a október
budeme od 18. júna 2018. Aby sme mohli ponúknuť termíny sv. omší čo najväčšiemu počtu
farníkov, prosíme vás, aby ste nežiadali o viac ako dve sväté omše. Ďakujeme za
pochopenie.
Sviatosť birmovania 2019 – Na budúci školský rok 2018/19 plánujeme v našej farnosti
birmovku. Prihlášku si môžete stiahnuť z http://martin.fara.sk/. Vyplnenú prihlášku treba
priniesť na prvé organizačné stretnutie v piatok, 29. júna 2018 po večernej svätej omši v
kostole. Prihlásiť sa môžu tí, ktorí budú v budúcom školskom roku deviataci a starší.
Prvé sväté prijímanie 2019 – Prosíme rodičov, ktorí majú záujem o prvé sväté prijímanie pre
svoje deti aby ich v škole prihlásili na náboženskú výchovu a pri organizovaní mimoškolskej
činnosti si rezervovali čas utorok od 17:30 do 18:40, kedy bude prebiehať farská katechéza
pre prvoprijímajúce deti a aj rodičov. Prosím rodičov, aby v priebehu júna prišli osobne aj s
dieťaťom prihlásiť svoje dieťa na prípravu k prvému svätému prijímaniu. Najlepšie po večernej
sv. omši, alebo aj v úradných hodinách.
Halier sv. Petra – Pri príležitosti blížiaceho sa sviatku sv. Petra a Pavla apoštolov (29.6.) bude na
budúcu nedeľu „Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca“.

Nedeľ né oznam y
Dvanásta nedeľa cez rok „B“

24. jún 2018

Narodenie sv. Jána Krstiteľa - sviatok
Liturgický kalendár
Po
Ut

25. VI. 18 Féria
26. VI. 18 Féria
Sv. Ladislava – ľubovoľná spomienka
St 27. VI. 18
Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi – ľubovoľná spomienka
Št 28. VI. 18 Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka - spomienka
Pi 29. VI. 18 Sv. Petra a Pavla apoštolov – slávnosť
So 30. VI. 18 Prvých svätých mučeníkov Cirkvi v Ríme – ľubovoľná spomienka
Ne 1. VII. 18 13. nedeľa cez rok
Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z Bystričky.
Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z Ľadovne a Jahodníkov.
Svätá spoveď - Vzhľadom na zastupovanie nemocnice, večer spovedáme iba pred sv.
omšou a na požiadanie aj po sv. omši.
Krst dospelých – Aj tento rok sme na Veľkonočnej vigílii sviatosťou krstu prijali do plného
spoločenstva Katolíckej cirkvi dvoch dospelých katechumenov. V septembri začína ďalšia
dvojročná príprava dospelých k prijatiu iniciačných sviatostí (Sviatosť Krstu, Sviatosť
Eucharistie, Sviatosť Birrmovania), Tí, ktorí túžia po plnom spoločenstve Katolíckej cirkvi a nie
sú pokrstení, môžu sa prihlásiť na farskom úrade Martin – Mesto.
Sviatok svätého Petra a Pavla apoštolov – V piatok 29. júna 2018 slávime prikázaný
sviatok sv. Petra a Pavla apoštolov. Podľa prvého cirkevného prikázania – V nedeľu a
prikázaný sviatok zúčastniť sa na celej svätej omši – nás viaže pod hriechom účasť na
celej sv. omši. Preto z tohto sviatku bude slúžených päť svätých omší. Vigílna sv. omša vo
štvrtok večer o 18:00; a v piatok o 6:00; 16:00; 18:00 a v Dražkovciach o 18:00.
Te Deum – Na sviatok sv. Petra a Pavla apoštolov pozývame žiakov a študentov na večernú
svätú omšu, kde budeme ďakovať za milosti a dary Ducha Svätého v uplynulom školskom
roku.
Nedeľné sväté omše cez prázdniny – Svätá omša s nedeľnou platnosťou v sobotu večer o
17.30, v nedeľu o 7.00, 8.30, 11.00 a v Dražkovciach o 9.45. Na budúcu nedeľu bude ešte
omša aj o 18:00. Podrobnejšiu tabuľku svätých omší nájdete vo Fain-e č. 14. Zároveň
dávame do pozornosti, že od 2. júla 2018 budú večerné sväté omše bývať o 17:30.
Upozornenie – Prosíme vás, aby ste sa vo Farskom liste (Fain) alebo na našej internetovej
stránke oboznámili s informáciami o prvom svätom prijímaní, o birmovke a o zmenách času
svätých omší cez a po prázdninách.
Detský letný tábor: Pozývame deti od šesť do pätnásť rokov na farský letný tábor. Tábor sa
uskutoční v Ústí nad Priehradou v termíne od 23. - 28. 7. 2018. Cena tábora je 75 €.
Návratku si môžete stiahnuť na www.martin.fara.sk . Tešia sa na Vás vaši animátori.
Halier sv. Petra – Pri príležitosti blížiaceho sa sviatku sv. Petra a Pavla apoštolov (29.6.) sa
dnes koná „Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca“.
Modlitby matiek – Komunita „Útecha“ (Modlitby matiek) pozýva mamy, staré mamy,
duchovné mamy na „Trojdnie modlitieb matiek“ ktoré sa bude konať 29.6. až 1.7.2018.

Nedeľ né oznam y
Trinásta nedeľa cez rok „B“

1. júl 2018

Liturgický kalendár
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

2. VII. 18
3. VII. 18
4. VII. 18
5. VII. 18
6. VII. 18
7. VII. 18
8. VII. 18

Návšteva Panny Márie – sviatok
Sv. Tomáša apoštola - sviatok
Sv. Alžbety Portugalskej – ľubovoľná spomienka
Sv. Cyrila a Metoda slovanských vierozvestov – slávnosť
Sv. Márie Goretti, panny a mučenice – ľubovoľná spomienka
Sv. Antona Márie Zaccariu, kňaza – ľubovoľná spomienka
14. nedeľa cez rok

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z Ľadovne
a Jahodníkov. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z Podhája.
Prvonedeľná poklona – s Korunkou k Božiemu milosrdenstvu a litániami k Božskému Srdcu
Ježišovmu bude dnes o 15.00 hod.
Sv. Cyrila a Metoda – vo štvrtok, na sviatok sv. Cyrila a Metoda slovanských vierozvestov
budú sväté omše o 7:00; 8:30; 17:30.
Pobožnosť – Na sviatok sv. Cyrila a Metoda bude Ruženec k Božiemu milosrdenstvu pri kríži
na Podháji v záhrade rodiny Hofríkových (nad zdravotným strediskom) o 15:00.
Prvopiatková sv. spoveď – K prvému piatku budeme spovedať každý deň od 17:00 hod.
Vopred veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí si prvopiatkovú sv. spoveď nenechajú na
poslednú chvíľu a prídu na sv. spoveď skôr.
Prvopiatková adorácia – Piatok bude celodenná adorácia. Prosíme adorujúcich, aby sa
zapísali na hárok pri Farskom liste.
Fatimská sobota – V sobotu o 6:15 bude spoločná modlitba svätého ruženca s Fatimským
programom.
Nedeľné sväté omše cez prázdniny – Svätá omša s nedeľnou platnosťou v sobotu večer o
17.30, v nedeľu o 7.00, 8.30, 11.00 a v Dražkovciach o 9.45. Podrobnejšiu tabuľku svätých
omší nájdete vo Fain-e č. 15. Zároveň dávame do pozornosti, že od zajtra (2. júla 2018) budú
večerné sväté omše bývať o 17:30.
Úradné hodiny – Počas prázdnin úradné záležitosti budeme vybavovať po večernej sv. omši,
alebo podľa dohody cez telefón 043 / 423 84 14.
Upozornenie – Prosíme vás, aby ste sa vo Farskom liste (Fain) alebo na našej internetovej
stránke oboznámili s informáciami o prvom svätom prijímaní, o birmovke, o príprave
dospelých ku sviatosti krstu a o zmenách času svätých omší cez a po prázdninách.
Halier sv. Otca – Minulú nedeľu sa v „Zbierke na dobročinné diela Svätého Otca“ vyzbieralo
780 €. Za vaše milodary vám veľmi pekne ďakujeme.

Nedeľ né oznam y
Štrnásta nedeľa cez rok „B“

8. júl 2018

Liturgický kalendár
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

9. VII. 18
10. VII. 18
11. VII. 18
12. VII. 18
13. VII. 18
14. VII. 18
15. VII. 18

Sv. Augustina Zhao Rong, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov – ľub. spom.
Féria
Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy - sviatok
Féria
Sv. Henricha – ľubovoľná spomienka
Sv. Kamila de Lellis, kňaza – ľubovoľná spomienka
15. nedeľa cez rok

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z Podhája.
Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov zo Strání.
Nedeľné sväté omše cez prázdniny – Svätá omša s nedeľnou platnosťou v sobotu večer o
17.30, v nedeľu o 7.00, 8.30, 11.00 a v Dražkovciach o 9.45.
Úradné hodiny – Počas prázdnin úradné záležitosti budeme vybavovať po večernej sv. omši,
alebo podľa dohody cez telefón 043 / 423 84 14.

Sväté omše počas prázdnin 2018
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

Martin
06:00 17:30
06:00 17:30
06:00 17:30
06:00 17:30
06:00 17:30
07:00 17:30
07:00 08:30
11:00 00:00

Sever
00:00 18:30
06:30 00:00
00:00 18:30
06:30 00:00
00:0018:30
07:00 00:00
07:30 00:00
09:000 19:00

1* Gréckokatolícka liturgia - Jesenského 11;

Vrútky
06:30 18:00
06:30 18:00
06:30 18:00
00:00 18:00
06:30 18:00
06:30 18:00
07:30 00:00
09:30 18:00

Iné
16:301*
16:301*

09:001*
09:452*

2* Dražkovce – kostol sv. Heleny

Nedeľ né oznam y
Pätnásta nedeľa cez rok „B“

15. júl 2018

Liturgický kalendár
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

16. VII. 18
17. VII. 18
18. VII. 18
19. VII. 18
20. VII. 18
21. VII. 18
22. VII. 18

Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej, ľubovoľná spomienka
Sv. Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov, spomienka
Féria
Féria
Sv. Apolinára, biskupa a mučeníka - ľubovoľná spomienka
Sv. Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka
16. nedeľa cez rok

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom zo Strání.
Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z časti mesta Stred.
Svätá omša v Skanzene – bude na budúcu nedeľu o 13.30 h.
Nedeľné sväté omše cez prázdniny – Svätá omša s nedeľnou platnosťou v sobotu večer o
17.30, v nedeľu o 7.00, 8.30, 11.00 a v Dražkovciach o 9.45.
Úradné hodiny – Počas prázdnin úradné záležitosti budeme vybavovať po večernej sv. omši,
alebo podľa dohody cez telefón 043 / 423 84 14.

Sväté omše počas prázdnin 2018
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

Martin
06:00 17:30
06:00 17:30
06:00 17:30
06:00 17:30
06:00 17:30
07:00 17:30
07:00 08:30
11:00 00:00

Sever
00:00 18:30
06:30 00:00
00:00 18:30
06:30 00:00
00:0018:30
07:00 00:00
07:30 00:00
09:000 19:00

1* Gréckokatolícka liturgia - Jesenského 11;

Vrútky
06:30 18:00
06:30 18:00
06:30 18:00
00:00 18:00
06:30 18:00
06:30 18:00
07:30 00:00
09:30 18:00

Iné
16:301*
16:301*

09:001*
09:452*

2* Dražkovce – kostol sv. Heleny

Nedeľ né oznam y
Šestnásta nedeľa cez rok „B“

22. júl 2018

Liturgický kalendár
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

23. VII. 18
24. VII. 18
25. VII. 18
26. VII. 18
27. VII. 18
28. VII. 18
29. VII. 18

Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok

Sv. Sarbela Makhlufa kňaza, - ľubovoľná spomienka
Sv. Jakuba, apoštola, sviatok
Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, spomienka
Sv. Gorazda a spoločníkov - spomienka
Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka
17. nedeľa cez rok

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z časti
mesta Stred. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z časti mesta
Prednádražie.
Svätá omša v Skanzene – bude dnes o 13.30 h.
Nedeľné sväté omše cez prázdniny – Svätá omša s nedeľnou platnosťou v sobotu večer o
17.30, v nedeľu o 7.00, 8.30, 11.00 a v Dražkovciach o 9.45.
Úradné hodiny – Počas prázdnin úradné záležitosti budeme vybavovať po večernej sv. omši,
alebo podľa dohody cez telefón 043 / 423 84 14.

Sväté omše počas prázdnin 2018
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

Martin
06:00 17:30
06:00 17:30
06:00 17:30
06:00 17:30
06:00 17:30
07:00 17:30
07:00 08:30
11:00 00:00

Sever
00:00 18:30
06:30 00:00
00:00 18:30
06:30 00:00
00:0018:30
07:00 00:00
07:30 00:00
09:000 19:00

1* Gréckokatolícka liturgia - Jesenského 11;

Vrútky
06:30 18:00
06:30 18:00
06:30 18:00
00:00 18:00
06:30 18:00
06:30 18:00
07:30 00:00
09:30 18:00

Iné
16:301*
16:301*

09:001*
09:452*

2* Dražkovce – kostol sv. Heleny

Nedeľ né oznam y
Sedemnásta nedeľa cez rok „B“

29. júl 2018

Liturgický kalendár
Po 30. VII. 18 Sv. Petra Chryzológa, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka
Ut 31. VII. 18 Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka
St 1. VIII. 18 Sv. Alfonza Márie de' Liguori biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Sv. Euzébia Vercellského, biskupa, ľubovoľná spomienka
Št 2. VIII. 18
Sv. Petra Juliána Eymarta, kňaza, ľubovoľná spomienka
Pi 3. VIII. 18 Féria
So 4. VIII. 18 Sv. Jána Márie Vianneyho, kňaza, spomienka
Ne 5. VIII. 18 18. nedeľa cez rok
Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z časti
mesta Prednádražie. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z Bystričky.
Prvopiatková sv. spoveď – K prvému piatku budeme spovedať každý deň od 17:00.
Chorých a nevládnych budeme spovedať vo štvrtok a v piatok od 9.00 hod. V stredu budeme
spovedať v Domove dôchodcov na Ľadovni kde bude aj svätá omša o 8:30 hod.
Prvopiatková adorácia – Na prvý piatok bude celodenná adorácia. Prosíme adorujúcich,
aby sa zapísali na hárok vzadu za lavicami.
Fatimská sobota – V sobotu o 6:15 bude spoločná modlitba svätého ruženca s Fatimským
programom.
Nedeľné sväté omše cez prázdniny – Svätá omša s nedeľnou platnosťou v sobotu večer o
17.30, v nedeľu o 7.00, 8.30, 11.00 a v Dražkovciach o 9.45.
- S ohľadom na pracujúcich v nepretržitých prevádzkach s koncom pracovnej doby o 18:00,
uvažujem o večerných svätých omšiach v sobotu a v nedeľu o 18:30. Prosím o konštruktívne
pripomienky. Ďakujem. Kamil Lieskovský dekan.
Úradné hodiny – Počas prázdnin úradné záležitosti budeme vybavovať po večernej sv. omši,
alebo podľa dohody cez telefón 043 / 423 84 14.

Sväté omše počas prázdnin 2018
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

Martin
06:00 17:30
06:00 17:30
06:00 17:30
06:00 17:30
06:00 17:30
07:00 17:30
07:00 08:30
11:00 00:00

Sever
00:00 18:30
06:30 00:00
00:00 18:30
06:30 00:00
00:0018:30
07:00 00:00
07:30 00:00
09:000 19:00

1* Gréckokatolícka liturgia - Jesenského 11;

Vrútky
06:30 18:00
06:30 18:00
06:30 18:00
00:00 18:00
06:30 18:00
06:30 18:00
07:30 00:00
09:30 18:00

Iné
16:301*
16:301*

09:001*
09:452*

2* Dražkovce – kostol sv. Heleny

Nedeľ né oznam y
Osemnásta nedeľa cez rok „B“

5. august 2018

Liturgický kalendár
Po

6. VIII. 18 Premenenie Pána, sviatok
Sv. Sixta II., pápeža, a jeho spoločníkov, mučeníkov, ľub. spomienka
Ut 7. VIII. 18
Sv. Kajetána, kňaza, ľubovoľná spomienka
St 8. VIII. 18 Sv. Dominika, kňaza, spomienka
Sv. Terézie Benedikty z Kríža (Edity Steinovej), mučenice, rehoľníčky,
Št 9. VIII. 18
patrónky Európy - sviatok
Pi 10. VIII. 18 Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok
So 11. VIII. 18 Sv. Kláry, panny, spomienka
Ne 12. VIII. 18 19. nedeľa cez rok
Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z Bystričky.
Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z Ľadovne a Jahodníkov.
Prvonedeľná poklona – s Korunkou k Božiemu milosrdenstvu a litániami k Božskému Srdcu
Ježišovmu bude dnes o 15.00 hod.
Púť do Kláštora pod Znievom - Pri prílezitosti blížiaceho sa sviatku Nanebovzatia Panny
Márie sa v Kláštore pod Znievom koná púť od 10. do 15. augusta, ktorú zaviedli v 17. storočí
jezuiti. Odvtedy je Zniev ohniskom mariánskej úcty a pútnickým miestom. Hlavným stimulom
púte je barokový Milostivý obraz, ktorý zobrazuje korunovanie Panny Márie v nebi. Všetci ste
srdečne pozvaní. Bližšie informácie sú na nástenke v predsieni kostola.
Nedeľné sväté omše cez prázdniny – Svätá omša s nedeľnou platnosťou v sobotu večer o
17.30, v nedeľu o 7.00, 8.30, 11.00 a v Dražkovciach o 9.45.
- S ohľadom na pracujúcich v nepretržitých prevádzkach s koncom pracovnej doby o 18:00,
uvažujem o večerných svätých omšiach v sobotu a v nedeľu o 18:30. Prosím o konštruktívne
pripomienky. Ďakujem. Kamil Lieskovský dekan.
Úradné hodiny – Počas prázdnin úradné záležitosti budeme vybavovať po večernej sv. omši,
alebo podľa dohody cez telefón 043 / 423 84 14.

Sväté omše počas prázdnin 2018
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

Martin
06:00 17:30
06:00 17:30
06:00 17:30
06:00 17:30
06:00 17:30
07:00 17:30
07:00 08:30
11:00 00:00

Sever
00:00 18:30
06:30 00:00
00:00 18:30
06:30 00:00
00:0018:30
07:00 00:00
07:30 00:00
09:000 19:00

1* Gréckokatolícka liturgia - Jesenského 11;

Vrútky
06:30 18:00
06:30 18:00
06:30 18:00
00:00 18:00
06:30 18:00
06:30 18:00
07:30 00:00
09:30 18:00

Iné
16:301*
16:301*

09:001*
09:452*

2* Dražkovce – kostol sv. Heleny

Nedeľ né oznam y
Devätnásta nedeľa cez rok „B“

12. august 2018

Liturgický kalendár
Po 13. VIII. 18
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

14. VIII. 18
15. VIII. 18
16. VIII. 18
17. VIII. 18
18. VIII. 18
19. VIII. 18

Sv. Ponciána, pápeža a sv. Hypolita, kňaza, mučeníkov – ľubovoľná
spomienka
Sv. Maximiliána Márie Kolbeho, kňaza, mučeníka – spomienka
Nanebovzatie Panny Márie - Slávnosť
Sv. Štefana Uhorského – ľubovoľná spomienka
Féria
Sv. Helena - ľubovolná spomienka
20. nedeľa cez rok

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z Ľadovne
a Jahodníkov. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z Podhája.
Nanebovzatie Panny Márie – V stredu, 15.8.2018 slávime prikázaný sviatok Nanebovzatia
Panny Márie. Podľa prvého cirkevného prikázania – V nedeľu a prikázaný sviatok
zúčastniť sa na celej svätej omši – nás viaže pod hriechom účasť na celej sv. omši. Preto z
tohto sviatku bude slúžených päť svätých omší. Vigílna sv. omša v utorok večer o 17:30 a v
stredu o 06:00, 16:00, 17:30 a v Dražkovciach o 18:00.
Púť do Turzovky – Nezisková organizácia Samaritán pozýva na púť na Živčákovú do
Turzovky vo štvrtok 16.8.2018 a 23.8.2018.. Odchod o 8:00 od kostola v Martine. Cena 13 €.
Zapísať sa môžete v sakristii kostola najneskôr do 14.8.2018. Kontakt: Zajasenská Eva, t.č.:
0907 249 213. Podrobnejšie informácie sú na nástenke v predsieni kostola.
Ohlášky – V Humennom mienia prijať sviatosť manželstva Jaroslav Kubík z Martina a
Miroslava Sinčáková z Lackoviec. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, nech to
nahlási na farskom úrade.
Na bicykli za život – Spoločenstvo Život ako dar pripravuje 21. ročník cykloakcie NA BICYKLI
ZA ŽIVOT. Od 13. do 26. augusta 2018 navštívia 18 miest na trase Prešov - Viedeň. Pozývajú
nás, aby sme sa s nimi spojili v modlitbe za záchranu nenarodených detí a v tichom svedectve
o hodnote ľudského života od počatia. Program v Martine budú mať v sobotu, 18. 8.: o 10:00
sa zúčastnia na sv. omši v nemocničnej kaplnke a následne sa presunú k neďalekému
centru umelého oplodnenia Iscare. O 14:00 sa zhromaždia na modlitbu pri Centre
umelého oplodnenia Helios na Michaeliho ul. 2. Na výveske je aj plagát, kde si môžete
všimnúť podrobné informácie, ak by ste sa chceli pridať k cyklistom na nejakú časť cesty.
Časopis Rebrík - Aj v školskom roku 2018/2019 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý
vydáva eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Je to jediný katolícky časopis pre
mladších žiakov na Slovensku. Časopis poskytuje čitateľom kvalitné a zaujímavé texty,
materiály na podporu čítania s porozumením a svojím obsahom pomáha deťom osvojovať
si kresťanský životný štýl. Je vhodný aj ako súčasť prípravy detí na prvé sväté prijímanie.
Rebrík môžete objednať svojim deťom alebo vnúčatám prostredníctvom internetovej
stránky www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle 02/20 44 52 53.
Cantica - V súvislosti so zlatou medailou na medzinárodnej súťaži v Juhoafrickej republike
speváckeho zboru Cantica Collegium Musicum sa bude v utorok po večernej sv. omši
nakrúcať televízna reportáž o súbore. Všetci ste srdečne pozvaní.

Nedeľ né oznam y
Dvadsiata nedeľa cez rok „B“

19. august 2018

Liturgický kalendár
Po
Ut
St
Št
Pi

20. VIII. 18
21. VIII. 18
22. VIII. 18
23. VIII. 18
24. VIII. 18

Sv. Bernarda, opáta učiteľa Cirkvi - spomienka
Sv. Pia X., pápeža - spomienka
Panny Márie Kráľovnej - spomienka
Sv. Ruženy Limskej, panny - ľubovolná spomienka
Sv. Bartolomeja, apoštola; sviatok
Sv. Ľudovíta – ľubovoľná spomienka
So 25. VIII. 18
Sv. Jozefa de Calazans, kňaza – ľubovoľná spomienka
Ne 26. VIII. 18 21. nedeľa cez rok
Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z Podhája.
Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov zo Strání.
Púť do Turzovky – Nezisková organizácia Samaritán pozýva na púť na Živčákovú do Turzovky
vo štvrtok 23.8.2018.. Odchod o 8:00 od kostola v Martine. Cena 13 €. Zapísať sa môžete v
sakristii kostola najneskôr do 20.8.2018. Kontakt: Zajasenská Eva, t.č.: 0907 249 213.
Podrobnejšie informácie sú na nástenke v predsieni kostola.
Ohlášky – V Humennom mienia prijať sviatosť manželstva Jaroslav Kubík z Martina a
Miroslava Sinčáková z Lackoviec. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, nech to
nahlási na farskom úrade.
Zbierka školských pomôcok - Do konca augusta 2018 sa koná zbierka školských pomôcok v
priestoroch Domu charity sv. Krištofa v Martine, ul. Kollárová 24, kde môžete každý pracovný
deň v čase od 7.00 - 14.00 doniesť funkčné školské pomôcky, ktoré po ukončení zbierky
darujeme sociálne slabším rodinám. V mene núdznych vopred ďakujú pracovníci charity.
Časopis Rebrík - Aj v školskom roku 2018/2019 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý
vydáva eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Je to jediný katolícky časopis pre
mladších žiakov na Slovensku. Časopis poskytuje čitateľom kvalitné a zaujímavé texty,
materiály na podporu čítania s porozumením a svojím obsahom pomáha deťom osvojovať
si kresťanský životný štýl. Je vhodný aj ako súčasť prípravy detí na prvé sväté prijímanie.
Rebrík môžete objednať svojim deťom alebo vnúčatám prostredníctvom internetovej stránky
www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle 02/20 44 52 53.
Zmena omší – V súvislosti s avizovanou zmenou večerných omší v sobotu a v nedeľu dávame
do pozornosti vyjadrenie pána dekana Kamila Lieskovského, ktoré je súčasťou dnešných
oznamov a je k dispozícii na našej internetovej stránke martin.fara.sk

Sväté omše počas prázdnin 2018
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

Martin
06:00 17:30
06:00 17:30
06:00 17:30
06:00 17:30
06:00 17:30
07:00 17:30
07:00 08:30
11:00 00:00

Martin - Sever
00:00 18:30
06:30 00:00
00:00 18:30
06:30 00:00
00:0018:30
07:00 00:00
07:30 00:00 09:000
19:00

1* Gréckokatolícka liturgia - Jesenského 11;

Vrútky
06:30 18:00
06:30 18:00
06:30 18:00
00:00 18:00
06:30 18:00
06:30 18:00
07:30 00:00
09:30 18:00

Iné
16:301*
16:301*

09:001*
09:452*

2* Dražkovce – kostol sv. Heleny

Zmena večerných svätých omší s nedeľnou platnosťou v
kostole sv. Martina na 18:30 od 1.11.2018
Mimoriadna oprava !!!
Dnes večer, 18.8.2018 som dostal telefonickú reakciu na úmysel zmeniť nedeľné omše
na 18:30. Dotyčná osoba ma upozornila na jeden dôležitý fakt, ktorý som vo svojom
uvažovaní prehliadol, a ktorý považujem za taký významný, že som upustil od
svojho pôvodného zámeru. Ide o to, že okrem nedieľ máme aj v týždni pomerne veľa
sviatkov či už prikázaných alebo neprikázaných a zároveň aj štátnych, alebo neštátnych.
No a v takejto situácii by sme vždy riešili dilemu, či dať večernú omšu o 17:30, alebo o
18:30. A tu dávam za pravdu dotyčnej osobe v tom, že by to bolo veľmi mätúce. Z tohto
dôvodu vidím stabilný čas večernej svätej omše – teda o 17:30 – ako vyššie dobro, ako
dôvod pre ktorý som pôvodne chcel meniť sobotné a nedeľné večerné sväté omše na
18:30. Veľmi pekne ďakujem za toto upozornenie.
Vyjadrenie, ktoré je nižšie teda beriem späť, ale pre informáciu ho tu nechávam k
dispozícii.
Kamil Lieskovský, dekan
V nedeľu 29. júna a 5. augusta 2018 bola v oznamoch nasledovná výzva:
- S ohľadom na pracujúcich v nepretržitých prevádzkach s koncom pracovnej doby o 18:00,
uvažujem o večerných svätých omšiach v sobotu a v nedeľu o 18:30. Prosím o konštruktívne
pripomienky. Ďakujem. Kamil Lieskovský dekan.
Pozitívne sa k tomuto zámeru osobne vyjadrili traja farníci, (zdravotná sestra v nemocnici,
jeden úradník a jeden robotník) ktorí toto kvitovali z pracovných dôvodov. Okrem toho prišla
jedna odozva mailom, ktorá v podstate tiež vyjadruje súhlas:
Termín sv. omší v sobotu a v nedeľu 18.30 je dobrý. Otázne je len, či sa farník na sv. omšu vo
svojej farnosti dostane, i z nej domov, verejnou dopravou. Bolo mi ľúto ľudí, ktorí v sobotu
večer o 18.00 odchádzali na autobus bez požehnania alebo hneď od oltára po sv. prijímaní.
Niektoré lavice sa viditeľne vyprázdňovali. Pritom stačilo tak máličko…
V tejto reakcii vidíme jasný súhlas so sv. omšou o 18:30 ale aj narážky na …? Neviem to
presne pomenovať. Ak mal pisateľ na mysli naše „dlhé“ nedeľné omše z ktorých potom
musia niektorí utekať na autobus a moju „neochotu“ upraviť čas nedeľných svätých omší tak,
aby sa verejnou dopravou dostali tam aj späť, odpovedám nasledovne:
1. Nech by rozpis svätých omší bol akýkoľvek, vždy bude niekto, kto bude mať potrebu
„odchádzať na autobus bez požehnania...“, pretože mu to nebude časovo vyhovovať. Takže
argument verejnej dopravy vidím ako neriešiteľnú situáciu. Asi to mal na mysli pisateľ slovami:
„Pritom stačilo tak máličko…“
- k tomuto ešte jednu poznámku. Naozaj nedokážem prijať argumentáciu niekoho, kto mi
argumentuje len svojou situáciou bez ochoty brať v úvahu situáciu veriacich z iných častí
mesta alebo filiálok. Tu by ma naozaj potešila žičlivosť a ochota „trpieť – resp. prinášať obetu“
z lásky k farníkom, ktorí to majú teda akože výhodnejšie ako ja a ja im to obetavo doprajem a
žičím.
2. Vyjadrujem otvorenú ľútosť nad tým že niektorí veriaci si nevedia ani v nedeľu nájsť
dostatok času na to, aby sa mohli v pokoji a kľude zúčastniť na slávení najsvätejších
tajomstiev našej viery a nebyť hnaní povinnosťami ešte aj v nedeľu. O to viac, že máme k
dispozícii dopravné možnosti deviateho najväčšieho mesta na Slovensku a luxusný výber
omší, troch mestských farností. A cirkevné prikázanie nič nehovorí o povinnosti zúčastniť sa v
nedeľu na celej svätej omši vo svojej farnosti.

Ďalšia reakcia prišla písomne: „Nemeňte prosím poriadok sv. omší na neskorší čas! Po
otvorení novej Galérie sa večer okolo zhromažďujú asociálne živly a človek je rád, keď je čo
najskôr doma. Večer na sv. omšu chodia väčšinou ženy, pretože doobeda musia variť,
postarať sa o svoju rodinu.. Je nebezpečné zdržiavať sa neskôr von. Komu termín a čas
nevyhovuje, môže ísť na sv. omšu na sever o 19:00 hod. Určite tých ľudí nie je veľa! Doteraz
už 50 rokov to každému vyhovovalo. Za porozumenie ďakujem. Podpis.“
K tým nedeľným povinnostiam a večernému nebezpečiu sa odvolám na hore uvedenú
odpoveď č. 2. A s tými 50-timi rokmi jednoducho nesúhlasím. Tento príspevok však zároveň
vnímam ako podporu svätých omší v týždni o 17:30, kedy nemáme povinnosť zúčastniť sa na
celej svätej omši, čo je významný rozdiel v porovnaní s omšami s nedeľnou platnosťou.
Záver: Od 1. novembra 2018 mám v úmysle zmeniť večerné sväté omše v sobotu a v nedeľu
na 18:30.
Kamil Lieskovský, dekan
Poznámka: Dôvody zmeny omší z 18:00 na 17:30 si môžete prečítať vo Fain-ne č. 14 /
2018.

Nedeľ né oznam y
Dvadsiataprvá nedeľa cez rok „B“

26. august 2018

Liturgický kalendár
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

27. VIII. 18
28. VIII. 18
29. VIII. 18
30. VIII. 18
31. VIII. 18
1. IX. 18
2. IX. 18

Sv. Moniky – spomienka
Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa - spomienka
Féria
Féria
Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka
22. nedeľa cez rok

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom zo Strání. Na
budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z časti mesta Stred.

Fatimská sobota – V sobotu o 6:15 bude spoločná modlitba svätého ruženca s Fatimským
programom.
Krst dospelých – V septembri začína dvojročná príprava dospelých k prijatiu sviatosti krstu.
Záujemcovia sa môžu hlásiť osobne na farskom úrade Martin – Mesto.
Prvé sväté prijímanie 2019 – Rodičom a prvoprijímajúcim deťom oznamujeme, že prvá
katechéza bude v utorok 4. 9. 2018 v rámci večernej svätej omše o 17:30.
Ohlášky – V Humennom mienia prijať sviatosť manželstva Jaroslav Kubík z Martina a
Miroslava Sinčáková z Lackoviec. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, nech to
nahlási na farskom úrade.

Nedeľná omša večer o 17:30 - Od budúcej nedele (2.9.2018) už budú bývať sväté omše aj
večer o 17:30, v Dražkovciach o 10:15 a v Sklabini o 9:00.
Zbierka školských pomôcok - Do konca augusta 2018 sa koná zbierka školských pomôcok v
priestoroch Domu charity sv. Krištofa v Martine, ul. Kollárová 24, kde môžete každý pracovný
deň v čase od 7.00 - 14.00 doniesť funkčné školské pomôcky, ktoré po ukončení zbierky
darujeme sociálne slabším rodinám. V mene núdznych vopred ďakujú pracovníci charity.
Púť mužov vo Višňovom – Farnosť Višňové vás srdečne pozýva na deviatu diecéznu púť
mužov do Višňového, ktorá bude na budúcu nedeľu 2. septembra 2018. Plagát je na nástenke.

Začiatok školského roka: Katolícka ZŠ s MŠ A. Bernoláka v Martine oznamuje, že školský
rok 2018/2019 sa začína v pondelok 3. septembra 2018 o 9.00 hod slávnostnou svätou omšou
v Kostole Sedembolestnej Panny Márie na Severe. Bližšie informácie sú na nástenke v kostole
a webovej stránke školy.

Nedeľ né oznam y
Dvadsiatadruhá nedeľa cez rok „B“

2. september 2018

Liturgický kalendár
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

3. IX. 18
4. IX. 18
5. IX. 18
6. IX. 18

Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi – Spomienka
Féria
Sv. Terézie z Kalkaty (Matky Terezy) panny a rehoľnice – ľubovoľná spom.
Féria
Sv. Marka Križina, Melichara Grozdieckého a Štefana Pongrácza, kňazov
7. IX. 18
a mučeníkov – spomienka
8. IX. 18 Narodenie Panny Márie - sviatok
9. IX. 18 23. nedeľa cez rok

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z časti mesta
Stred. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z časti mesta Prednádražie.

Prvonedeľná poklona – s Korunkou k Božiemu milosrdenstvu a litániami k Božskému Srdcu
Ježišovmu bude dnes o 15.00 hod.
Prvopiatková sv. spoveď – K prvému piatku budeme spovedať každý deň od 16:30.
Chorých a nevládnych budeme spovedať vo štvrtok a v piatok od 9.00 hod. V stredu budeme
spovedať v Domove dôchodcov na Ľadovni kde bude aj svätá omša o 8:30 hod.
Prvopiatková adorácia – Na prvý piatok bude celodenná adorácia. Prosíme adorujúcich,
aby sa zapísali na hárok vzadu za lavicami.
Veni Sancte – Pri príležitosti začiatku školského roku pozývame v piatok večer o 17:30 na sv.
omšu všetkých žiakov a študentov, kde si budeme vyprosovať pomoc a dary Ducha Svätého.
Birmovka – Birmovancom oznamujeme, že prvá katechéza bude v piatok 7. 9. 2018 v rámci
večernej svätej omše o 17:30, po ktorej bude stretnutie na fare.
Prvé sväté prijímanie 2019 – Rodičom a prvoprijímajúcim deťom oznamujeme, že prvá
katechéza bude v utorok 4. 9. 2018 v rámci večernej svätej omše o 17:30.
Krst dospelých – V septembri začína dvojročná príprava dospelých k prijatiu sviatosti krstu.
Záujemcovia sa môžu hlásiť osobne na farskom úrade Martin – Mesto.
Svätá omša v Skanzene – bude na budúcu nedeľu o 13.30 h.
Začiatok školského roka: Katolícka ZŠ s MŠ A. Bernoláka v Martine oznamuje, že školský
rok 2018/2019 sa začína v pondelok 3. septembra 2018 o 9.00 hod slávnostnou svätou omšou
v Kostole Sedembolestnej Panny Márie na Severe. Bližšie informácie sú na nástenke v kostole
a webovej stránke školy.

Nedeľ né oznam y
Dvadsiatatretia nedeľa cez rok „B“

9. september 2018

Liturgický kalendár
Po
Ut
St
Št
Pi

10. IX. 18
11. IX. 18
12. IX. 18
13. IX. 18
14. IX. 18

Féria
Féria
Najsvätejšieho mena Panny Márie - ľubovoľná spomienka
Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Povýšenie svätého kríža – Sviatok
Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť
So 15. IX. 18
Sväté omše budú ako v nedeľu
Ne 16. IX. 18 24. nedeľa cez rok
Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z časti mesta
Prednádražie. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z Bystričky.

Prvé sväté prijímanie 2019 – Rodičom a prvoprijímajúcim deťom oznamujeme, že druhá
katechéza bude v utorok 11. 9. 2018 v rámci večernej svätej omše o 17:30.
Birmovka – Birmovancom oznamujeme, že druhá katechéza bude v piatok 14. 9. 2018 v
rámci večernej svätej omše o 17:30, po ktorej bude stretnutie na fare.
Krst dospelých – V septembri začína dvojročná príprava dospelých k prijatiu sviatosti krstu.
Záujemcovia sa môžu hlásiť osobne na farskom úrade Martin – Mesto.
Svätá omša v Skanzene – bude dnes o 13.30 h.
Rekolekcia - Vo šrvrtok bude na Severe rekolekčná sv. omša o 10:00.
Stretnutie akolytov a lektorov – V stredu po večernej svätej omši pozývame na duchovnoformačné stretnutie akolytov a lektorov.
Zbierka na seminár – Na budúcu nedeľu bude zbierka na seminár. Za vaše milodary vám v
mene seminaristov veľmi pekne ďakujeme.
Boj proti hladu – Vincentská rodina vás pozýva zapojiť sa do 12. ročníka celoslovenskej
zbierky „Boj proti hladu“. Naša farnosť sa zapojí do zbierky 23. septembra 2018. Bližšie
informácie sú na plagáte v predsieni kostola.

Nedeľ né oznam y
Dvadsiataštvrtá nedeľa cez rok „B“

16. september 2018

Liturgický kalendár
Po
Ut
St

17. IX. 18 Sv. Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi – ľubovoľná spomienka
18. IX. 18 Féria
19. IX. 18 Sv. Januára, biskupa a mučeníka – ľubovoľná spomienka
Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a
Št 20. IX. 18
spoločníkov, mučeníkov - Spomienka
Pi 21. IX. 18 Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu – sviatok
So 22. IX. 18 Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka
Ne 23. IX. 18 25. nedeľa cez rok
Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z Bystričky.
Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z Ľadovne a Jahodníkov.

Birmovka – Birmovancom oznamujeme, že tretia katechéza bude v piatok 21. 9. 2018 v
rámci večernej svätej omše o 17:30, po ktorej bude stretnutie na fare.
Krst dospelých – V septembri začína dvojročná príprava dospelých k prijatiu sviatosti krstu.
Záujemcovia sa môžu hlásiť osobne na farskom úrade Martin – Mesto.
Stretnutie charity – V stredu po večernej sv. omši pozývame na duchovno-formačné
stretnutie dobrovoľníkov Farskej charity.
Modlitby matiek – Komunita „Útecha“ (Modlitby matiek) pozýva mamy, staré mamy,
duchovné mamy na „Trojdnie modlitieb matiek“ ktoré bude 28. až 30. septembra 2018.
Zbierka na seminár – Dnes sa koná zbierka na seminár. Za vaše milodary vám v mene
seminaristov veľmi pekne ďakujeme.
Boj proti hladu – Vincentská rodina vás pozýva zapojiť sa do 12. ročníka celoslovenskej
zbierky „Boj proti hladu“. Naša farnosť sa zapojí do zbierky na budúcu nedeľu 23. septembra
2018. Bližšie informácie sú na plagáte v predsieni kostola.
Ohlášky – Dňa 29.9.2018 si vo farnosti Turčiansky Peter vyslúžia sviatosť manželstva Matej
Vojvoda, ktorý pochádza z našej farnosti a Alexandra Hyblerová. Ak by niekto vedel o
prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade..

Sväté omše v Martine a vo Vrútkach
17.-23. IX.

Martin

Sever

Vrútky

Pondelok

06:00 17:30

00:00 18:30

06:30 18:00

Utorok

06:00 17:30

06:30 18:30

06:30 18:00

Streda

06:00 17:30

00:00 18:30

06:30 18:00

Štvrtok

06:00 17:30

06:30 18:30

00:00 18:00

Piatok

06:00 17:30

06:30 18:30

06:30 18:00

Sobota

07:00 17:30

07:00 17:30

07:30 18:00

Nedeľa

07:00 11:00
08:30 17:30

07:30 10:30
09:000 19:00

07:30 11:00
09:30 18:00

Iné
16:301*
16:301*

09:001* 10:152*
09:003* 20:004*

1* Gréckokatolícka liturgia - Jesenského 11; 2* Dražkovce 3* Sklabiňa – obecný úrad 4* VŠ internát

Nedeľ né oznam y
Dvadsiatapiata nedeľa cez rok „B“

23. september 2018

Liturgický kalendár
Po
Ut
St
Št

24. IX. 18
25. IX. 18
26. IX. 18
27. IX. 18

Féria
Féria
Sv. Kozmu a Damiána mučeníkov – ľubovoľná spomienka
Sv. Vincenta de Paul, kňaza – spomienka
Sv. Václava, mučeníka – ľubovoľná spomienka
Pi 28. IX. 18
Sv. Vavrinca Ruiza a spoločníkov, mučeníkov – ľubovoľná spomienka
So 29. IX. 18 Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, Archanjelov – sviatok
Ne 30. IX. 18 26. nedeľa cez rok
Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z Ľadovne a
Jahodníkov. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z Podhája.

Prvé sväté prijímanie 2019 – Rodičom a prvoprijímajúcim deťom oznamujeme, že tretia
katechéza bude v utorok 25. 9. 2018 v rámci večernej svätej omše o 17:30.
Birmovka – Birmovancom oznamujeme, že štvrtá katechéza bude v piatok 28. 9. 2018 v
rámci večernej svätej omše o 17:30, po ktorej bude stretnutie na fare.
Modlitby matiek – Komunita „Útecha“ (Modlitby matiek) pozýva mamy, staré mamy,
duchovné mamy na „Trojdnie modlitieb matiek“ ktoré sa bude konať 28. až 30. septembra
2018.
Zbierka na seminár – Minulý týždeň sa v zbierke na seminár vyzbieralo 770 €. Za vaše
milodary vám v mene seminaristov veľmi pekne ďakujeme.
Boj proti hladu – Vincentská rodina vás pozýva zapojiť sa do 12. ročníka celoslovenskej
zbierky „Boj proti hladu“, ktorá sa v našej farnosti koná práve dnes. Bližšie informácie sú na
plagáte v predsieni kostola.
Svätá omša v Skanzene – bude na budúcu nedeľu o 13.30 h.

Sväté omše v Martine a vo Vrútkach
24.-30. IX.

Martin

Sever

Vrútky

Pondelok

06:00 17:30

00:00 18:30

06:30 18:00

Utorok

06:00 17:30

06:30 18:30

06:30 18:00

Streda

06:00 17:30

00:00 18:30

06:30 18:00

Štvrtok

06:00 17:30

06:30 18:30

00:00 18:00

Piatok

06:00 17:30

06:30 18:30

06:30 18:00

Sobota

07:00 17:30

07:00 17:30

07:30 18:00

Nedeľa

07:00 11:00
08:30 17:30

07:30 10:30
09:000 19:00

07:30 11:00
09:30 18:00

Iné
16:301*
16:301*

09:001* 10:152*
09:003* 20:004*

1* Gréckokatolícka liturgia - Jesenského 11; 2* Dražkovce 3* Sklabiňa – obecný úrad 4* VŠ internát

Nedeľ né oznam y
Dvadsiatašiesta nedeľa cez rok „B“

30. september 2018

Liturgický kalendár
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

1. X. 18
2. X. 18
3. X. 18
4. X. 18
5. X. 18
6. X. 18
7. X. 18

Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi – spomienka
Svätých anjelov strážcov – spomienka
Féria
Sv. Františka Assiského – spomienka
Féria
Sv. Bruna, kňaza – ľubovoľná spomienka
27. nedeľa cez rok

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z Podhája.
Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov zo Strání.
Prvé sväté prijímanie 2019 – Rodičom a prvoprijímajúcim deťom oznamujeme, že ďalšia
katechéza bude v utorok v rámci večernej svätej omše o 17:30.
Birmovka – Birmovancom oznamujeme, že ďalšia katechéza bude v piatok v rámci večernej
svätej omše o 17:30, po ktorej bude stretnutie na fare.
Prvopiatková sv. spoveď – K prvému piatku budeme spovedať každý deň od 16:30.
Chorých a nevládnych budeme spovedať vo štvrtok a v piatok od 9.00 hod. V stredu budeme
spovedať v Domove dôchodcov na Ľadovni kde bude aj svätá omša o 8:30 hod.
Prvopiatková adorácia – Na prvý piatok bude celodenná adorácia. Prosíme adorujúcich,
aby sa zapísali na hárok vzadu za lavicami.
Fatimská sobota – V sobotu o 6:15 bude spoločná modlitba svätého ruženca s Fatimským
programom.
Sv. ruženec v októbri - V októbri, mesiaci Ružencovej Panny Márie vás pozývame k
modlitbe sv. ruženca pred večernými sv. omšami o 16:45.
Boj proti hladu - minulú nedeľu 17.9.2016 sa v našej farnosti uskutočnila zbierka na Boj proti
hladu. V zbierke sa v našej farnosti vyzbieralo 2.005 €. Všetkým darcom veľmi pekne
ďakujeme a nech im to dobrý Pán Boh vynahradí svojím požehnaním.
Svätá omša v Skanzene – bude dnes o 13.30 h.
Púť do Turzovky – 7. októbra 2018 sa koná Jesenná púť ku Kostolu Panny Márie Matky
Cirkvi na Hore Živčáková. Bližšie informácie nájdete na nástenke.

Sväté omše v Martine a vo Vrútkach
1.-7. X.

Martin

Sever

Vrútky

Pondelok

06:00 17:30

00:00 18:30

06:30 18:00

Utorok

06:00 17:30

06:30 18:30

06:30 18:00

Streda

06:00 17:30

00:00 18:30

06:30 18:00

Štvrtok

06:00 17:30

06:30 18:30

00:00 18:00

Piatok

06:00 17:30

06:30 18:30

06:30 18:00

Sobota

07:00 17:30

07:00 18:30

07:30 18:00

Nedeľa

07:00 11:00
08:30 17:30

07:30 10:30
09:000 19:00

07:30 11:00
09:30 18:00

Iné
16:301*
16:301*

09:001* 10:152*
09:003* 20:004*

1* Gréckokatolícka liturgia - Jesenského 11; 2* Dražkovce 3* Sklabiňa – obecný úrad 4* VŠ internát

Nedeľ né oznam y
Dvadsiatasiedma nedeľa cez rok „B“

7. október 2018

Liturgický kalendár
Po

8. X. 18

Ut

9. X. 18

St
Št
Pi
So
Ne

10. X. 18
11. X. 18
12. X. 18
13. X. 18
14. X. 18

Féria
Sv. Dionýza a spoločníkov, mučeníkov – ľubovoľná spomienka
Sv. Jána Leonardiho, kňaza – ľubovoľná spomienka
Féria
Výročie posviacky katedrálneho chrámu v Žiline - sviatok
Féria
Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka
28. nedeľa cez rok

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom zo Strání. Na
budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z časti mesta Stred.

Prvé sväté prijímanie – Rodičom a prvoprijímajúcim deťom oznamujeme, že ďalšia
katechéza bude v utorok v rámci večernej svätej omše o 17:30.
Birmovka – Birmovancom oznamujeme, že ďalšia katechéza bude v piatok v rámci večernej
svätej omše o 17:30, po ktorej bude stretnutie na fare.
Prvonedeľná poklona – s Korunkou k Božiemu milosrdenstvu a litániami k Božskému Srdcu
Ježišovmu budú dnes o 15.00 hod. Potom bude stretnutie miništrantov na fare.
Stretnutie akolytov a lektorov – V stredu po večernej svätej omši pozývame na duchovnoformačné stretnutie akolytov a lektorov.
Sv. ruženec v októbri - V októbri, mesiaci Ružencovej Panny Márie vás pozývame k
modlitbe svätého ruženca pred večernými sv. omšami o 16:45.
Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo rodine, v
rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1.
Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov, 2. k modlitbe treba pridať nábožné
rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa
zaužívaného zvyku. Musia byť splnené aj tradične podmienky k odpustkom ako sv. spoveď,
sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca a odpútanosť od akéhokoľvek hriechu aj ľahkého.
Zapisovanie omší – Zapisovať úmysly svätých omší na november, december, január a
február budeme od 22. októbra 2018. Aby sme mohli ponúknuť termíny sv. omší čo
najväčšiemu počtu farníkov, prosíme vás, aby ste nežiadali o viac ako dve sväté omše.
Ďakujeme za pochopenie.
Poďakovanie – Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí si nenechali prvopiatkovú svätú
spoveď na poslednú chvíľu. Pomohli ste tak jednak nám kňazom a zároveň ste ponúkli
pohodlnejší priestor pre svätú spoveď tým, ktorí sú okolnosťami prinútení a nemôžu prísť na
sv. spoveď skôr.
Posedenie - Kresťanskí seniori vás pozývajú na posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k
starším do jedálne denného centra klubu dôchodcov utorok 9.10.2018 o 14:00 hod.
Duchovná kytica pre Sv. Otca: Pani Viera Vojteková, tel 4288169 (volať o 12:00 alebo
22:00) prosí členov Rodiny Nepoškvrnenej, aby čo najskôr nahlásili počet dní, ktoré obetujú
do duchovnej kytice pre pápeža, v znení: „Obetujem dnešný deň za Sv. Otca a otcov
biskupov.“

Nedeľ né oznam y
Dvadsiataôsma nedeľa cez rok „B“

14. október 2018

Liturgický kalendár
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

15. X. 18 Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi - spomienka
Sv. Hedvigy, rehoľníčky – ľubovoľná spomienka
16. X. 18
Sv. Margity Márie Alacoque, panny – ľubovoľná spomienka
17. X. 18 Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka - spomienka
18. X. 18 Sv. Lukáša evanjelistu - sviatok
Sv. Jána de Brébeuf a Izáka Jogues, kňazov, a ich spoločníkov,
19. X. 18 mučeníkov – ľubovoľná spomienka
Sv. Pavla z Kríža, kňaza – ľubovoľná spomienka
20. X. 18 Féria
21. X. 18 29. nedeľa cez rok

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z časti mesta
Stred. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z časti mesta Prednádražie.
Prvé sväté prijímanie – Rodičom a prvoprijímajúcim deťom oznamujeme, že ďalšia
katechéza bude v utorok v rámci večernej svätej omše o 17:30.
Birmovka – Birmovancom oznamujeme, že ďalšia katechéza bude v piatok v rámci večernej
svätej omše o 17:30, po ktorej bude stretnutie na fare.
Stretnutie dobrovoľníkov charity – V stredu po večernej sv. omši pozývame na stretnutie
dobrovoľníkov Farskej charity.
Sv. ruženec v októbri - V októbri, mesiaci Ružencovej Panny Márie vás pozývame k
modlitbe svätého ruženca pred večernými sv. omšami o 16:45.
Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo rodine, v
rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1.
Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov, 2. k modlitbe treba pridať nábožné
rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa
zaužívaného zvyku. Musia byť splnené aj tradične podmienky k odpustkom ako sv. spoveď,
sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca a odpútanosť od akéhokoľvek hriechu aj ľahkého.
Zapisovanie omší – Zapisovať úmysly svätých omší na november, december, január a
február budeme od 22. októbra 2018. Aby sme mohli ponúknuť termíny sv. omší čo
najväčšiemu počtu farníkov, prosíme vás, aby ste nežiadali o viac ako dve sväté omše.
Ďakujeme za pochopenie.
Zbierka na misie – Budúcu nedeľu budeme sláviť ako misijnú nedeľu. Po svätých omšiach
bude celonárodná zbierka na misie. Jej výťažok bude venovaný predovšetkým farnostiam v
Etiópii, ktoré sú skúšané chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.
Sviečka za nenarodené deti - Naše farnosti sa opäť zapoja do kampane Sviečka za
nenarodené deti, ktorú organizuje pro-life organizácia Fórum života s podporou a požehnaním
biskupov Slovenska. Hlavnou myšlienkou tejto kampane je spojiť spomienku na našich
drahých zosnulých s pripomenutím si osudov detí, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri
spontánnom alebo umelom potrate. Túto spomienku môžeme vyjadriť symbolicky večer 2.
novembra na Pamiatku zosnulých zapálením sviečky a modlitbou s prosbou o Božie
milosrdenstvo pre nenarodené deti a všetkých ľudí zranených potratom. V našich kostoloch si
až do 2. novembra môžete zakúpiť originálnu sviečku s logom kampane a tým podporiť
aktivity zamerané na ochranu života od počatia, podporu ľudskej dôstojnosti a rodiny. Viac
informácií o kampani "Sviečka za nenarodené deti" nájdete na stránke
www.sviecka.forumzivota.sk Ďakujeme!

Nedeľ né oznam y
Dvadsiatadeviata nedeľa cez rok „B“

21. október 2018

Liturgický kalendár
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

22. X. 18
23. X. 18
24. X. 18
25. X. 18
26. X. 18
27. X. 18
28. X. 18

Sv. Jána Pavla II.; pápeža – ľubovoľná spomienka
Sv. Jána Kapistránskeho, kňaza – ľubovoľná spomienka
Sv. Antona Márie Clareta, biskupa – ľubovoľná spomienka
Sv. Maura, biskupa – ľubovoľná spomienka
Féria
Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka
30. nedeľa cez rok

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z časti
mesta Prednádražie. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z Bystričky.
Zmena času – Upozorňujeme, že na budúcu nedeľu sa ráno o 3:00 hodine mení letný čas na
zimný. Nezabudnite si posunúť hodinky o hodinu späť.
Prvé sväté prijímanie – Rodičom a prvoprijímajúcim deťom oznamujeme, že ďalšia
katechéza bude v utorok v rámci večernej svätej omše o 17:30.
Birmovka – Birmovancom oznamujeme, že ďalšia katechéza bude v piatok v rámci večernej
svätej omše o 17:30, po ktorej bude stretnutie na fare.
Sv. ruženec v októbri - V októbri, mesiaci Ružencovej Panny Márie vás pozývame k
modlitbe svätého ruženca pred večernými sv. omšami o 16:45.
Zapisovanie omší – Zapisovať úmysly svätých omší na november, december, január a
február budeme od 22. októbra 2018. Aby sme mohli ponúknuť termíny sv. omší čo
najväčšiemu počtu farníkov, prosíme vás, aby ste nežiadali o viac ako dve sväté omše.
Ďakujeme za pochopenie.
Zbierka na misie – Dnes po svätých omšiach je celonárodná zbierka na misie. Jej výťažok
bude venovaný predovšetkým farnostiam v Etiópii, ktoré sú skúšané chudobou. Za vaše
milodary srdečné Pán Boh zaplať.

Sväté omše v Martine a vo Vrútkach
22.-28. X.

Martin

Sever

Vrútky

Pondelok

06:00 17:30

00:00 18:30

06:30 18:00

Utorok

06:00 17:30

06:30 18:30

06:30 18:00

Streda

06:00 17:30

00:00 18:30

06:30 18:00

Štvrtok

06:00 17:30

06:30 18:30

00:00 18:00

Piatok

06:00 17:30

06:30 18:30

06:30 18:00

Sobota

07:00 17:30

07:00 18:30

07:30 18:00

Nedeľa

07:00 11:00
08:30 17:30

07:30 10:30
09:000 19:00

07:30 11:00
09:30 18:00

Iné
16:301*
16:301*

09:001* 10:152*
09:003* 20:004*

1* Gréckokatolícka liturgia - Jesenského 11; 2* Dražkovce 3* Sklabiňa – obecný úrad 4* VŠ internát

Nedeľ né oznam y
Tridsiata nedeľa cez rok „B“

28. október 2018

Liturgický kalendár
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

29. X. 18
30. X. 18
31. X. 18
1. XI. 18
2. XI. 18
3. XI. 18
4. XI. 18

Féria
Féria
Féria
Všetkých Svätých - Slávnosť
Spomienka na všetkých verných zosnulých
Sv. Martina Porres, rehoľníka – ľubovoľná spomienka
31. nedeľa cez rok

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z Bystričky.
Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z Ľadovne a Jahodníkov. Zároveň
prosíme ochotných dobrovoľníkov o pomoc pri upratovaní kostola pred hodami na budúcu
sobotu po rannej sv. omši.
Sviatok Všetkých svätých – Vo štvrtok slávime prikázaný sviatok Všetkých svätých. Podľa
prvého cirkevného prikázania – V nedeľu a prikázaný sviatok zúčastniť sa na celej svätej
omši – nás viaže pod hriechom účasť na celej sv. omši. Sväté omše budú ako v nedeľu.
Okrem toho je možnosť zadosťučiniť príkazu aj v stredu večer o 17:30, kedy bude slúžená
vigílna svätá omša už zo „Sviatku Všetkých svätých“.
Spomienka Všetkých verných zosnulých – V piatok na Spomienku všetkých verných
zosnulých budú sv. omše o 6:00, 7:00, 16:00 a 18:00. O 17:00 bude na Národnom cintoríne
pri centrálnom kríži Dušičková pobožnosť. V Dražkovciach bude sv. omša o 18:00 po ktorej
bude dušičková pobožnosť na cintoríne. V tejto súvislosti dávame do pozornosti našu
internetovú stránku, „martin.fara.sk/dusicky.html“ kde je celá pobožnosť k dispozícii na
použitie v mobiloch s internetovým pripojením, zvlášť vhodné vo večerných hodinách pri
chýbajúcom dennom svetle.
Novéna k sv. Martinovi – V rámci prípravy na slávenie sviatku sv. Martina sa v piatok po
večernej sv. omši začneme modliť novénu k sv. Martinovi.
Posviacka nového kríža na cintoríne – 1. novembra 2018 o 10:00 h. bude na Národnom
cintoríne v rámci ekumenickej bohoslužby posvätený nový kríž. Srdečne ste všetci pozvaní.
Prvopiatková adorácia – Na prvý piatok bude celodenná adorácia. Prosíme adorujúcich,
aby sa zapísali na hárok pri Farskom liste. Vzhľadom na spomienku Všetkých verných
zosnulých, ktorá tento rok pripadne na prvý piatok, bude adorácia od 8:00 do 15:30.
Fatimská sobota – V sobotu o 6:15 bude spoločná modlitba svätého ruženca s Fatimským
programom.
Zbierka na misie – Minulú nedeľu sa v zbierke na misie vyzbieralo 1.600 €. Za vaše milodary
vám v mene misionárov a všetkých núdznych veľmi pekne ďakujeme.
Ohlášky – 10.11.2018 mienia prijať sviatosť manželstva v našej farnosti Tomáš Lefko z
Púchova a Dominika Majdová z Dražkoviec. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej
prekážke, nech to nahlási na farskom úrade.
Fain 24 – Vo farskom liste vám dávame do pozornosti ešte informácie o získaní odpustkov
pre duše v očistci, koncert v utorok po večernej sv. omši, informáciu o podpore iniciatívy
„Sviečka za nenarodené deti“, tabuľku omší v nasledujúcom týždni, a komentár pána dekana
k zlozvyku viacerých farníkov, „opakovať nahlas bohoslužobné texty spolu s kňazom“. Všetky
informácie sú aj na našej internetovej stránke martin.fara.sk.

Odpustky za duše v očistci
Pri príležitosti blížiaceho sa sviatku Všetkých svätých (1. novembra) a
spomienky Všetkých verných zosnulých (2. novembra) vám dávam do
pozornosti podmienky, ktorými môžeme v tomto období získať odpustky
pre duše v očistci.
1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne
navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí
vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa
môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem tohto odpustkového úkonu
sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď (krátko predtým alebo potom),
sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel sv. Otca
(stačí Otčenáš, Zdravas a Sláva). Okrem toho ako vo všeobecnosti
treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému. Tieto
odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do
polnoci určeného dňa.
2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí
za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam
v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie
tri podmienky. (Spoveď, prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca) Jedna
sv. spoveď však stačí na všetky odpustky. Môžete si to prečítať aj vo
Farskom liste a na internete martin.fara.sk.

Sväté omše v Martine a vo Vrútkach
29.X.-4.IX.

Martin

Sever

Vrútky

Pondelok

06:00 17:30

00:00 18:30

06:30 18:00

Utorok

06:00 17:30

06:30 18:30

06:30 18:00

Streda

06:00 17:30

00:00 18:30

06:30 18:00

Štvrtok

07:00 11:00
08:30 17:30

07:30 10:30
09:000 19:00

07:30 11:00
09:30 18:00

Piatok

06:00 16:00
07:30 18:00

06:30 17:00
08:000 18:30

06:30 16:30
09:30 18:00

Sobota

07:00 17:30

07:00 18:30

07:30 18:00

Nedeľa

07:00 11:00
08:30 17:30

07:30 10:30
09:000 19:00

07:30 11:00
09:30 18:00

Iné
16:301*
16:301*

09:001* 10:152*
09:003* 20:004*

1* Gréckokatolícka liturgia - Jesenského 11; 2* Dražkovce 3* Sklabiňa – obecný úrad 4* VŠ internát

Nedeľ né oznam y
Tridsiata prvá nedeľa cez rok „B“

4. november 2018

Liturgický kalendár
Po 5. XI. 18
Ut 6. XI. 18
St
7. XI. 18
Št
8. XI. 18
Pi
9. XI. 18
So 10. XI. 18
Ne 11. XI. 18

Sv. Imricha – ľubovoľná spomienka
Féria
Féria
Féria
Výročie posviacky Lateránskej baziliky – Sviatok
Výročie posviacky nášho farského kostola
32. nedeľa cez rok – Sv. Martina z Tours, biskupa

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z Ľadovne
a Jahodníkov a všetkým dobrovoľníkom, ktorí prišli pomôcť upratať kostol pred hodami. Na
budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z Podhája. Zároveň prosíme
dobrovoľníkov o pomoc pri upratovaní fary zajtra v pondelok po rannej sv. omši.
Prvé sväté prijímanie – Rodičom a prvoprijímajúcim deťom oznamujeme, že ďalšia
katechéza bude v utorok v rámci večernej svätej omše o 17:30.
Birmovka – Birmovancom oznamujeme, že ďalšia katechéza bude v piatok v rámci večernej
svätej omše o 17:30, po ktorej bude stretnutie na fare.
Prvonedeľná poklona – s Korunkou k Božiemu milosrdenstvu a litániami k Božskému Srdcu
Ježišovmu budú dnes o 15.00 hod.
Stretnutie akolytov a lektorov – V stredu po večernej svätej omši pozývame na duchovnoformačné stretnutie akolytov a lektorov.
Hody – Na budúcu nedeľu o 11.00 hod. oslávime sv. Martina patróna kostola a mesta. Svätú
omšu bude celebrovať novokňaz Ivan Moďoroši, pochádzajúci z našej farnosti a pôsobiaci vo
farnosti Vrútky. Na konci svätej omše udelí všetkým prítomným svoje novokňazské
požehnanie. A po svätej omši ste všetci pozvaní na dobrú kapustnicu.
Výročie posviacky chrámu – V sobotu slávime 44. výročie posviacky nášho chrámu. Pri
tejto príležitosti bude o 10:00 vyložená Sviatosť Oltárna až do 17:00. Nájdite si čas a príďte sa
poďakovať Pánu Bohu za dar chrámu a za všetkých našich predkov, ktorí budovali a starali sa
o zveľadenie nášho kostola. V tento deň je možné získať plnomocné odpustky.*
Ohlášky – 10.11.2018 mienia prijať sviatosť manželstva v našej farnosti Tomáš Lefko z
Púchova a Dominika Majdová z Dražkoviec. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej
prekážke, nech to nahlási na farskom úrade.

*Úplné odpustky môžeme získať raz za deň, keď splníme tieto podmienky:
1) vylúčenie akejkoľvek náklonnosti k hriechu,
2) vykonať skutok, na ktorý je viazané získanie odpustkov (napr. návšteva kostola, spojená s modlitbou Pána
(Otče náš) a vyznaním viery (Verím v jedného Boha alebo Verím v Boha),
3) pristúpiť k svätej spovedi; jedna sviatosť zmierenia platí aj pre viaceré možnosti získať odpustky,
4) akákoľvek modlitba na úmysel Svätého Otca
5) pristúpiť k svätému prijímaniu, ale nie je viazané na deň vykonania odpustkového úkonu (dieťa iba od prvého
sv. prijímania)

Nedeľ né oznam y
Tridsiata druhá nedeľa cez rok „B“

11. november 2018

Liturgický kalendár
Po
Ut
St
Št

12. XI. 18
13. XI. 18
14. XI. 18
15. XI. 18

Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka – spomienka
Féria
Féria
Sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi – ľubovoľná spomienka
Sv. Margity Škótskej – ľubovoľná spomienka
Pi 16. XI. 18
Sv. Gertrúdy, panny – ľubovoľná spomienka
So 17. XI. 18 Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky - spomienka
Ne 18. XI. 18 33. nedeľa cez rok
Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z Podhája.
Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov zo Strání. Zároveň veľmi pekne
ďakujeme všetkým, ktorí k slávnosti sv. Martina upratali faru, okolie kostola, pripravili
pohostenie, liturgiu alebo iným spôsobom prispeli k oslave patróna našej farnosti a mesta..
Prvé sväté prijímanie – Rodičom a prvoprijímajúcim deťom oznamujeme, že ďalšia
katechéza bude v utorok v rámci večernej svätej omše o 17:30.
Birmovka – Birmovancom oznamujeme, že ďalšia katechéza bude v piatok v rámci večernej
svätej omše o 17:30. Po chválach bude krátke stretnutie na fare.
Stretnutie dobrovoľníkov charity – V stredu po večernej svätej omši pozývame na
duchovno-formačné stretnutie dobrovoľníkov charity.
Sviečka za nenarodené deti – V zbierke „Sviečka za nenarodené deti“ sa v našej farnosti
vyzbieralo 540 €. Za vaše milodary vám veľmi pekne ďakujeme.
Godzone tour 2018 – "Chceme viac" - Projekt Godzone a Rada pre mládež a univerzity
KBS Vás v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež pozývajú už na 10. ročník evanjelizačného
turné Godzone tour. Minulý rok sa nás stretlo takmer 23 000. Pridaj sa aj ty a staň sa
súčasťou generácie, ktorej ide o Božie kráľovstvo. V Žiline sme 14.11. 2018 o 18:00 h na
zimnom štadióne. Vstup je zdarma! Tešíme sa na Vás! Viac info: www.tour.godzone.sk .
Pozvánka otca biskupa Tomáša Galisa .
Modlitba chvál – V rámci týždňa Cirkvi pre mládež pozývame všetkých mladých na modlitby
chvál v piatok 16.11.2018 do kostola sv. Martina v Martine. Po večernej svätej omši vás k
spoločnej chválovej modlitbe pozývajú a tešia sa na vás mladí z medického internátu.
12 - 18.XI.

Sväté omše v Martine a vo Vrútkach
Martin
Sever
Vrútky

Pondelok

06:00 17:30

00:00 18:30

06:30 18:00

Utorok

06:00 17:30

06:30 18:30

06:30 18:00

Streda

06:00 17:30

00:00 18:30

06:30 18:00

Štvrtok

06:00 17:30

00:00 18:30

06:30 18:00

Piatok

06:00 17:30

06:30 18:30

06:30 18:00

Sobota

07:00 17:30

07:00 18:30

07:30 18:00

Nedeľa

07:00 11:00
08:30 17:30

07:30 10:30
09:000 19:00

07:30 11:00
09:30 18:00

Iné
16:301*
16:301*

09:001* 10:152*
09:003* 20:004*

1* Gréckokatolícka liturgia - Jesenského 11; 2* Dražkovce 3* Sklabiňa – obecný úrad 4* VŠ internát

Nedeľ né oznam y
Tridsiata tretia nedeľa cez rok „B“

18. november 2018

Liturgický kalendár
Po
Ut
St
Št

19. XI. 18
20. XI. 18
21. XI. 18
22. XI. 18

Féria
Féria
Obetovanie Panny Márie - Spomienka
Sv. Cecílie, panny a mučenice – Spomienka
Sv. Klementa I., pápeža a mučeníka – Ľubovoľná Spomienka
Pi 23. XI. 18
Sv. Kolumbána, opáta – Ľubovoľná Spomienka
So 24. XI. 18 Sv. Ondreja Dung - Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov - Spomienka
Ne 25. XI. 18 Tridsiata štvrtá nedeľa cez rok B – Nedeľa Krista Kráľa
Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom zo Strání.
Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z časti mesta Stred.
Prvé sväté prijímanie – Rodičom a prvoprijímajúcim deťom oznamujeme, že ďalšia
katechéza bude v utorok v rámci večernej svätej omše o 17:30.
Birmovka – Birmovancom oznamujeme, že ďalšia katechéza bude v piatok v rámci večernej
svätej omše o 17:30, po ktorej bude stretnutie na fare.
Odpustky – Na Slávnosť Krista Kráľa pri svätých omšiach sa bude konať obnova
zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na
verejnom recitovaní modlitby „Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia", môže za obvyklých
podmienok získať úplné odpustky.
Karneval – Na budúcu nedeľu sa bude konať karneval pre deti a mládež, ktorý sa uskutoční v
Katolíckom kultúrnom dome (KKD) vo Vrútkach (vedľa fary). Karneval sa začne o 15:00 a
môžete si so sebou priniesť aj nejaké koláčiky.
Diecézna charita Žilina pozýva na výstavu fotografií a inšpiratívnych príbehov
(ne)obyčajných ľudí - klientov, ktorým charita podala pomocnú ruku. Môžete ju vidieť v OC
Mirage, Žilina 16.-25. november 2018. Taktiež pozývame zapojiť sa do tohtoročnej
potravinovej zbierky v 11. predajniach Tesco pre ľudí v núdzi v dňoch 22.-24. november 2018
(10.00-20.00hod.) Viac info na plagátoch.

19 - 25.XI.

Sväté omše v Martine a vo Vrútkach
Martin
Sever
Vrútky

Pondelok

06:00 17:30

00:00 18:30

06:30 18:00

Utorok

06:00 17:30

06:30 18:30

06:30 18:00

Streda

06:00 17:30

00:00 18:30

06:30 18:00

Štvrtok

06:00 17:30

00:00 18:30

06:30 18:00

Piatok

06:00 17:30

06:30 18:30

06:30 18:00

Sobota

07:00 17:30

07:00 18:30

07:30 18:00

Nedeľa

07:00 11:00
08:30 17:30

07:30 10:30
09:000 19:00

07:30 11:00
09:30 18:00

Iné
16:301*
16:301*

09:001* 10:152*
09:003* 20:004*

1* Gréckokatolícka liturgia - Jesenského 11; 2* Dražkovce 3* Sklabiňa – obecný úrad 4* VŠ internát

Nedeľ né oznam y
Slávnosť Krista Kráľa
34. nedeľa cez rok „B“

25. november 2018
Liturgický kalendár

Po 26. XI. 18 Féria
Ut 27. XI. 18 Féria
St 28. XI. 18 Féria
Št 29. XI. 18 Féria
Pi 30. XI. 18 Sv. Ondreja, apoštola – sviatok
So 1. XII. 18 Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka
Ne 2. XII. 18 1. Adventná nedeľa
Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z časti
mesta Stred. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z časti mesta
Prednádražie.
Odpustky na Slávnosť Krista Kráľa – Dnes pri svätých omšiach sa bude konať obnova
zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na
verejnom recitovaní modlitby „Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia", môže za obvyklých
podmienok získať úplné odpustky.
Prvé sväté prijímanie – Rodičom a prvoprijímajúcim deťom oznamujeme, že ďalšia
katechéza bude v utorok v rámci večernej svätej omše o 17:30.
Birmovka – Birmovancom oznamujeme, že ďalšia katechéza bude v piatok v rámci večernej
svätej omše o 17:30, po ktorej bude stretnutie na fare.
Fatimská sobota – V sobotu o 6:15 bude spoločná modlitba svätého ruženca s Fatimským
programom.
Požehnanie adventných vencov – Na budúcu nedeľu si môžete priniesť do kostola
adventné vence na požehnanie. Už aj v sobotu večer.
Karneval – Dnes sa bude konať karneval pre deti a mládež, ktorý sa uskutoční v Katolíckom
kultúrnom dome (KKD) vo Vrútkach (vedľa fary). Karneval sa začne o 15:00 a môžete si so
sebou priniesť aj nejaké koláčiky.
rozVEDENÍ K BOHU - Misionári Saletíni s tímom laikov pozývajú v dňoch 30. novembra - 2.
decembra 2018 na duchovnú obnovu pre rozvedených, ktorí žijú sami do Rodinkova v
Belušských Slatinách. Je možné prísť aj s deťmi, o ktoré sa postarajú animátori. Bližšie
informácie o oboch podujatiach nájdete na nástenke.
Stromček do kostola – Ak by mal niekto záujem darovať na vianočnú výzdobu do kostola
veľký strom, prosíme aby sa prihlásil čo najskôr. Vopred veľmi pekne ďakujeme.
Zbierka na charitu – Na budúcu nedeľu – prvú adventnú bude zbierka na charitu. Za vaše
milodary vám v mene núdznych veľmi pekne ďakujem.
Púť do Sv. Zeme - Na budúci rok (26.3.-2.4.2019) farnosť Sučany organizuje púť do Sv.
Zeme. O púť je veľký záujem. Prihlásiť sa môžete čím skôr (do 6.12.2018) u správcu farnosti
v Sučanoch. Cena je 670 €. Bližšie informácie sú na nástenke v Sučanoch.
Predmikulášske posedenie - Združenie kresťanských seniorov srdečne pozýva svojich
členov na Predmikulášske posedenie do jedálne v utorok 27.11.2018 o 14:00.
Púť do Lagiewnik – Nezisková organizácia SAMARITÁN vás pozýva na púť do sanktuária
Božieho milosrdenstva do Krakowa (Lagiewniki) Púť sa ková 8.12.2018; cena 20 €. Bližšie
informácie sú na nástenke.

Zasvätenie ľudského pokolenia Božskému Srdcu
na slávnosť Krista Kráľa
Modlí sa kňaz – modlí sa ľud
Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, vzhliadni na nás, pokorne kľačiacich pred tvojím
oltárom: Tvoji sme a tvoji chceme zostať. Aby sme sa mohli s tebou ešte vrúcnejšie
spojiť, každý z nás sa dnes dobrovoľne zasväcuje tvojmu Najsvätejšiemu Srdcu.
Mnohí ľudia ťa doteraz nepoznali, mnohí pohrdli tvojimi prikázaniami a odmietli ťa. Zmiluj
sa nad nimi, dobrotivý Ježišu, a všetkých strhni k tvojmu svätému Srdcu. Pane, buď
kráľom nielen svojim verným, ktorí ťa nikdy neopustili, ale aj márnotratným synom a
dcéram; daj, aby sa čím skôr vrátili do otcovského domu a nezahynuli hladom a
biedou. Pane, buď kráľom i tým, ktorých od teba odlúčili mylné názory a rozkolníctvo;
priveď ich naspäť do prístavu pravdy a k jednote viery, aby bolo jedno stádo a jeden
pastier. Daruj svojej Cirkvi slobodu a bezpečnosť, všetkým národom poriadok a pokoj;
nech zo všetkých končín zeme zaznieva jeden hlas: Sláva Božskému Srdcu, ktoré nám
prinieslo spásu; jemu česť a chvála naveky. Amen.

26 - 2.XII.

Sväté omše v Martine a vo Vrútkach
Martin
Sever
Vrútky

Pondelok

06:00 17:30

00:00 18:30

06:30 18:00

Utorok

06:00 17:30

06:30 18:30

06:30 18:00

Streda

06:00 17:30

00:00 18:30

06:30 18:00

Štvrtok

06:00 17:30

00:00 18:30

06:30 18:00

Piatok

06:00 17:30

06:30 18:30

06:30 18:00

Sobota

07:00 17:30

07:00 18:30

07:30 18:00

Nedeľa

07:00 11:00
08:30 17:30

07:30 10:30
09:000 19:00

07:30 11:00
09:30 18:00

Iné
16:301*
16:301*

09:001* 10:152*
09:003* 20:004*

1* Gréckokatolícka liturgia - Jesenského 11; 2* Dražkovce 3* Sklabiňa – obecný úrad 4* VŠ internát

Nedeľ né oznam y
1. Adventná nedeľa „C“

2. december 2018
Liturgický kalendár

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

3. XII. 18
4. XII. 18
5. XII. 18
6. XII. 18
7. XII. 18
8. XII. 18
9. XII. 18

Sv. Františka Xaverského, kňaza - spomienka
Sv. Jána Damascénskeho, kňaza – ľubovoľná spomienka
Féria
Sv. Mikuláša, biskupa – ľubovoľná spomienka
Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Nepoškvrnené počatie Panny Márie - slávnosť
2. Adventná nedeľa

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z časti
mesta Prednádražie. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z Bystričky.
Prvé sväté prijímanie – Rodičom a prvoprijímajúcim deťom oznamujeme, že ďalšia
katechéza bude v utorok v rámci večernej svätej omše o 17:30.
Birmovka – Birmovancom oznamujeme, že ďalšia katechéza bude v piatok v rámci večernej
svätej omše o 17:30, po ktorej bude stretnutie na fare.
Prvonedeľná poklona – s Korunkou k Božiemu milosrdenstvu a litániami k Božskému Srdcu
Ježišovmu budú dnes o 15.00 hod. Potom bude stretnutie miništrantov na fare.
Slávnosť – V sobotu 8.12.2018 je slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Keďže
je to prikázaný sviatok sv. omše budú ako v nedeľu. Okrem toho bude zo sviatku slúžená aj
vigílna sv. omša v piatok večer.
Prvopiatková sv. spoveď – K prvému piatku budeme spovedať každý deň od 16:30.
Chorých a nevládnych budeme spovedať vo štvrtok a v piatok od 9.00 hod. V stredu budeme
spovedať v Domove dôchodcov na Ľadovni kde bude aj svätá omša o 8:30 hod.
Prvopiatková adorácia – Na prvý piatok bude celodenná adorácia. Prosíme adorujúcich,
aby sa zapísali na hárok vzadu za lavicami.
Spovedanie chorých pred vianočnými sviatkami. – Prosíme aby ste nám nahlásili chorých
a nevládnych, ktorí chcú prijať sviatosť zmierenia pred vianočnými sviatkami. Nahlásiť ich
môžete po sv. omši v sakristii, na farskom úrade alebo telefonicky. Spovedať ich budeme 13.
a 14. decembra od 9:00 hod.
Stretnutie akolytov a lektorov – V stredu po večernej svätej omši pozývame na duchovnoformačné stretnutie akolytov a lektorov.
Svätá omša v Skanzene – bude na budúcu nedeľu o 13.30 h.
Zbierka na charitu – Dnes, na prvú adventnú nedeľu bude zbierka na charitu. Za vaše
milodary vám v mene núdznych veľmi pekne ďakujeme.
Vianočná taška sv. Vincenta - S blížiacimi sa Vianocami sa môžete zapojiť do zbierky
potravín pre rodiny a ľudí, ktorí sú v hmotnej núdzi a sú odkázaní na pomoc tých, ktorí sa
chcú podeliť. Akcia prebieha pod záštitou Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de
Paul. Ak sa chcete aj Vy do tohto podujatia zapojiť, môžete do Vianočnej tašky sv. Vincenta
vložiť potravinový dar (napr. cukor, múku, ryžu, alebo iné potraviny podľa vášho uváženia).
Zopár tašiek s originálnym logom je za lavicami, ale samozrejme nie je problém urobiť z
hocijakej igelitky "Tašku sv. Vincenta" :-) Nakúpené tašky môžete priniesť na faru do mesta.
Ďakujeme.
Poďakovanie – Chceme sa veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí sa minulú nedeľu
akýmkoľvek spôsobom zapojili alebo nám pomohli pri organizovaní nášho farského detského
karnevalu a Katarínskej zábavy.

Stromček do kostola – Ak by mal niekto záujem darovať na vianočnú výzdobu do kostola
veľký strom, prosíme aby sa prihlásil čo najskôr. Vopred veľmi pekne ďakujeme.
Púť do Sv. Zeme - Na budúci rok (26.3.-2.4.2019) farnosť Sučany organizuje púť do Sv.
Zeme. O púť je veľký záujem. Prihlásiť sa môžete čím skôr (do 6.12.2018) u správcu farnosti
v Sučanoch. Cena je 670 €. Bližšie informácie sú na nástenke v Sučanoch.
Púť do Lagiewnik – Nezisková organizácia SAMARITÁN vás pozýva na púť do sanktuária
Božieho milosrdenstva do Krakowa (Lagiewniki) Púť sa ková 8.12.2018; cena 20 €. Bližšie
informácie sú na nástenke.
Poďakovanie - Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do tohtoročnej zbierky potravín,
čistiacich a hygienických potrieb v predajniach Tesco. V Martine sa vyzbieralo 2.614,10 kg
tovaru v hodnote 4.526,65 €. K tejto sume prispeje do zbierky obchodný reťazec TESCO ešte
dvadsiatimi percentami z vyzbieranej hodnoty. Momentálne prebieha distribúcia do núdznych
rodín.
Adventné pondelky - Farnosť Vrútky Vás pozýva na duchovnú prípravu na Vianoce
počas adventných pondelkov večer o 18.00 h s témami: 3. 12. – prvý adventný pondelok
„Svätý Mikuláš – najživší obraz Krista" 10. 12 – druhý adventný pondelok „Duchovný boj
proti zlým myšlienkam" 17. 12. – tretí adventný pondelok „Duchovný život ako terapia"
Duchovnú prípravu bude viesť pán vikár Mgr. Ivan Moďoroši, PhD. Na túto duchovnú
obnovu Vás všetkých pozývame. Zvlášť pozývame spoločenstvo rodín, lebo Advent a
Vianoce sú časom rodiny.
Gymnázium Kráľovnej pokoja v Žiline - Vás srdečne pozývame na Deň otvorených
dverí, ktorý bude 4. decembra 2018 so vstupom o 11:00 v budove školy Na Závaží 2 v
Žiline. Návštevníci si môžu prezrieť učebné priestory gymnázia a oboznámiť sa s
podmienkami prijatia a možnosťami štúdia na škole. Pre záujemcov o štúdium sú
pripravené otvorené hodiny v triedach a v odborných učebniach. Bližšie informácie nájdete
na internetovej stránke školy www.sskp.sk. Na stretnutie s Vami sa tešia študenti a
pedagógovia gymnázia.

3. - 9.XII.

Sväté omše v Martine a vo Vrútkach
Martin
Sever
Vrútky

Iné

Pondelok

06:00 17:30

00:00 18:30

06:30 18:00

Utorok

06:00 17:30

06:30 18:30

06:30 18:00

Streda

06:00 17:30

00:00 18:30

06:30 18:00

Štvrtok

06:00 17:30

00:00 18:30

06:30 18:00

Piatok

06:00 17:30

06:30 18:30

06:30 18:00

Sobota

07:00 11:00
08:30 17:30

07:30 10:30
09:000 19:00

07:30 11:00
09:30 18:00

09:001* 10:152*
09:003* 20:004*

Nedeľa

07:00 11:00
08:30 17:30

07:30 10:30
09:000 19:00

07:30 11:00
09:30 18:00

09:001* 10:152*
09:003* 20:004*

16:301*
16:301*

1* Gréckokatolícka liturgia - Jesenského 11; 2* Dražkovce 3* Sklabiňa – obecný úrad 4* VŠ internát

Nedeľ né oznam y
2. Adventná nedeľa „C“

9. december 2018
Liturgický kalendár

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

10. XII. 18
11. XII. 18
12. XII. 18
13. XII. 18
14. XII. 18
15. XII. 18
16. XII. 18

Féria
Sv. Damaza I., pápeža – ľubovoľná spomienka
Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej - ľubovoľná spomienka
Sv. Lucie, panny a mučenice - spomienka
Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka
Féria
3. Adventná nedeľa

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z
Bystričky. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z Ľadovne a
Jahodníkov.
Prvé sväté prijímanie – Rodičom a prvoprijímajúcim deťom oznamujeme, že ďalšia
katechéza bude v utorok v rámci večernej svätej omše o 17:30.
Birmovka – Birmovancom oznamujeme, že ďalšia katechéza bude v piatok v rámci večernej
svätej omše o 17:30, po ktorej bude stretnutie na fare.
Spoločná predvianočná sv. spoveď - bude v našej farnosti v piatok 21.12.2018 od 16:0019.00. Svätá omša bude až o 19.00.

Vianočná spoveď – Ku sviatosti zmierenia môžete pristúpiť
Nedeľa 16.12.2018
15:00-17:30 Vrútky*
Piatok
21.12.2018
16:00-19:00 Martin - Mesto*
Sobota 22.12.2018 10:00-12:00 14:00-16:00 Martin - Sever
*Sväté prijímanie sa podáva pri večernej sv. omši.
Spovedanie chorých pred vianočnými sviatkami. – Prosíme aby ste nám nahlásili chorých
a nevládnych, ktorí chcú prijať sviatosť zmierenia pred vianočnými sviatkami. Nahlásiť ich
môžete po sv. omši v sakristii, na farskom úrade alebo telefonicky. Spovedať ich budeme 13.
a 14. decembra od 9:00 hod.
Svätá omša v Skanzene – bude dnes o 13.30 h.
Vianočné trhy 2018 – V piatok 21. decembra 2018 od 16:00 sa budú konať v našej farnosti
opäť Vianočné trhy. Zapojiť do nich sa môžete vlastnoručne vyrobenými vianočnými
ozdobami. Je to pekný a jednoduchý spôsob ako pomôcť tým, ktorí to naozaj potrebujú a
pritom nezaťažiť rodinný rozpočet. Vyrobené ozdoby môžete priniesť na faru. Výťažok z trhov
bude použitý pre farskú charitu, ktorá slúži hlavne ako pomoc pre rodiny v núdzi a keďže do
týchto trhov budú zapojení aj študenti medicíny z Jesseniovej lekárskej fakulty časť z výťažku
sa použije aj na výdavky ktoré sú spojené s pastoráciou vysokoškolákov. Za vašu pomoc Vám
vopred ďakujeme. V sobotu budú pokračovať Vianočné trhy na Severe.
Zimné kántrové dni – sú na budúci týždeň v stredu, piatok a v sobotu. Záväzný je jeden deň.
Obsah Zimných kántrových dní : Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova
rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete.
Zbierka na charitu – Minulú nedeľu sa v zbierke na charitu vyzbieralo 1.100 €. Za vaše
milodary vám v mene núdznych veľmi pekne ďakujeme.

Vianočná taška sv. Vincenta - S blížiacimi sa Vianocami sa môžete zapojiť do zbierky
potravín pre rodiny a ľudí, ktorí sú v hmotnej núdzi a sú odkázaní na pomoc tých, ktorí sa
chcú podeliť. Akcia prebieha pod záštitou Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de
Paul. Ak sa chcete aj Vy do tohto podujatia zapojiť, môžete do Vianočnej tašky sv. Vincenta
vložiť potravinový dar (napr. cukor, múku, ryžu, alebo iné potraviny podľa vášho uváženia).
Zopár tašiek s originálnym logom je za lavicami, ale samozrejme nie je problém urobiť z
hocijakej igelitky "Tašku sv. Vincenta" :-) Nakúpené tašky môžete priniesť na faru do mesta.
Ďakujeme.
Adventné pondelky - Farnosť Vrútky Vás pozýva na duchovnú prípravu na Vianoce
počas adventných pondelkov večer o 18.00 h s témami: 3. 12. – prvý adventný pondelok
„Svätý Mikuláš – najživší obraz Krista" 10. 12 – druhý adventný pondelok „Duchovný boj
proti zlým myšlienkam" 17. 12. – tretí adventný pondelok „Duchovný život ako terapia"
Duchovnú prípravu bude viesť pán vikár Mgr. Ivan Moďoroši, PhD. Na túto duchovnú
obnovu Vás všetkých pozývame. Zvlášť pozývame spoločenstvo rodín, lebo Advent a
Vianoce sú časom rodiny.

10.-16.XII.

Sväté omše v Martine a vo Vrútkach
Martin
Sever
Vrútky

Pondelok

06:00 17:30

00:00 18:30

06:00 18:00

Utorok

06:00 17:30

06:30 18:30

06:00 18:00

Streda

06:00 17:30

06:30 18:30

06:00 18:00

Štvrtok

06:00 17:30

00:00 18:30

06:00 18:00

Piatok

06:00 17:30

08:00 18:30

06:00 18:00

Sobota

07:00 17:30

07:00 18:30

06:00 18:00

Nedeľa

07:00 11:00
08:30 17:30

07:30 10:30
09:000 19:00

07:30 11:00
09:30 18:00

Iné
16:301*
16:301*

09:001* 10:152*
09:003* 20:004*

1* Gréckokatolícka liturgia - Jesenského 11; 2* Dražkovce 3* Sklabiňa – obecný úrad 4* VŠ internát

Nedeľ né oznam y
3. Adventná nedeľa „C“

16. december 2018
Liturgický kalendár

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

17. XII. 18
18. XII. 18
19. XII. 18
20. XII. 18
21. XII. 18
22. XII. 18
23. XII. 18

Féria
Féria
Féria
Féria
Féria
Féria
4. Adventná nedeľa

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z Ľadovne
a Jahodníkov. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z Podhája.
Prvé sväté prijímanie – Rodičom a prvoprijímajúcim deťom oznamujeme, že ďalšia
katechéza bude v utorok v rámci večernej svätej omše o 17:30.
Spoločná predvianočná sv. spoveď - bude v našej farnosti v piatok 21.12.2018 od 16:0019.00. Svätá omša bude až o 19.00.

Vianočná spoveď – Ku sviatosti zmierenia môžete pristúpiť
Nedeľa
16.12.2018
15:00-17:30
Vrútky*
Piatok
21.12.2018
16:00-19:00
Martin - Mesto*
Sobota
22.12.2018 10:00-12:00
14:00-16:00
Martin - Sever
*Sväté prijímanie sa podáva pri večernej sv. omši.
Vianočné trhy 2018 – V piatok 21. decembra 2018 od 16:00 sa budú konať v našej farnosti
opäť Vianočné trhy. Zapojiť do nich sa môžete vlastnoručne vyrobenými vianočnými
ozdobami. Je to pekný a jednoduchý spôsob ako pomôcť tým, ktorí to naozaj potrebujú a
pritom nezaťažiť rodinný rozpočet. Vyrobené ozdoby môžete priniesť na faru. Výťažok z trhov
bude použitý pre farskú charitu, ktorá slúži hlavne ako pomoc pre rodiny v núdzi a keďže do
týchto trhov budú zapojení aj študenti medicíny z Jesseniovej lekárskej fakulty časť z výťažku
sa použije aj na výdavky ktoré sú spojené s pastoráciou vysokoškolákov. Za vašu pomoc Vám
vopred ďakujeme. V sobotu budú pokračovať Vianočné trhy na Severe.
Vianočné pohľadnice - 22. septembra 2019 sa v Bratislave uskutoční tretí Národný
pochod za život. Vianocami symbolicky začne 9-mesačná príprava. Pri východe z kostola
zdarma ponúkame vianočné pohľadnice s textom „Kráčajme s odvahou za život.“ Je to dar,
ktorý môžete teraz prijať a ak budete môcť alebo chcieť, obdarujete ním niekoho iného.

Sväté omše v Martine a vo Vrútkach
17.-23.XII.
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

Martin
06:00 17:30
06:00 17:30
06:00 17:30
06:00 17:30
06:00 19:00
07:00 17:30
07:00 11:00
08:30 17:30

Sever
00:00 18:30
06:30 18:30
06:30 18:30
00:00 18:30
08:00 18:30
07:00 18:30
07:30 10:30
09:000 19:00

Vrútky
06:00 18:00
06:00 18:00
06:00 18:00
06:00 18:00
06:00 18:00
06:00 18:00
07:30 11:00
09:30 18:00

Iné
16:301*
16:301*

09:001* 10:152*
09:003* 20:004*

1* Gréckokatolícka liturgia - Jesenského 11; 2* Dražkovce 3* Sklabiňa – obecný úrad 4* VŠ internát

Nedeľ né oznam y
4. Adventná nedeľa „C“

23. december 2018
Liturgický kalendár

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

24. XII. 18
25. XII. 18
26. XII. 18
27. XII. 18
28. XII. 18
29. XII. 18
30. XII. 18

Štedrý deň
Narodenie Pána – slávnosť - Vianoce
Sv. Štefana, prvého mučeníka – sviatok
Sv. Jána, apoštola a evanjelistu – sviatok
Svätých neviniatok, mučeníkov – sviatok
Piaty deň v oktáve narodenia Pána
Sv. rodiny Ježiša, Márie a Jozefa – sviatok

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z Podhája.
Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov zo Strání.
Ranné sv. omše – budú do nedele 6.1.2019 o 7:00.
Vianočné koledy – Mládežnícky spevokol – už tradične – bude spievať vianočné koledy pol
hodinu pred polnočnou sv. omšou v predsieni kostola.
Jasličková pobožnosť – V utorok, na sviatok Božieho narodenia po svätej omši o 8.30 bude
jasličková pobožnosť.
Dobrá novina – Na projekt Dobrej noviny môžete prispieť svojím milodarom do pokladničky
vzadu v kostole.
Iné – Vo Farskom liste alebo na internete – martin.fara.sk - máte k dispozícii ešte: Tabuľku
svätých omší počas sviatkov, poďakovanie za Charitatívnu akciu Taška sv. Vincenta, dve
pozvánky na Živý Betlehem, Spoločnú modlitbu pri štedrej večeri a ďalšie informácie.

Požehnané Vianoce, plné Božieho pokoja, radosti a l ásky vám želajú vaši kňazi
Kamil Lieskovský, Rudolf Michút, Juraj Jendrejovský a Dominik Galis

Sväté omše v Martine a vo Vrútkach počas Vianoc
24.-30.XII.

Martin

Pondelok 07:00 22:004*
16:00 24:00

Sever

Vrútky

Iné

24:00

06:30 22:00
24:00

15:001*
22:002*

Utorok

07:00 11:00
08:30 17:30

07:30 10:30
09:000 19:00

07:30 11:00
09:30 18:00

09:001* 10:152*
09:003* 22:002*

Streda

07:00 11:00
08:30 17:30

07:30 10:30
09:000 19:00

07:30 11:00
09:30 18:00

09:001* 10:152*

Štvrtok

07:00 17:30

00:00 18:30

06:00 18:00

16:301*

Piatok

07:00 17:30

00:00 18:30

06:30 18:00

Sobota

07:00 17:30

07:00 18:30

06:30 18:00

Nedeľa

07:00 11:00
08:30 17:30

07:30 10:30
09:000 19:00

07:30 11:00
09:30 18:00

09:001* 10:152*
09:003* 20:004*

1* Gréckokatolícka liturgia - Jesenského 11; 2* Dražkovce 3* Sklabiňa – obecný úrad 4* vojenská

Nedeľ né oznam y
Sv. rodiny Ježiša Márie a Jozefa

30. december 2018

Liturgický kalendár
Po 31. XII. 18 Féria
Ut

1. I. 19

Panny Márie Bohorodičky – slávnosť

St

2. I. 19

Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského , biskupov a učiteľov Cirkvi spomienka

Št

3. I. 19

Najsvätejšieho mena Ježiš – ľubovoľná spomienka

Pi

4. I. 19

Féria

So

5. I. 19

Féria

Ne

6. I. 19

Zjavenie Pána - sviatok

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom zo Strání.
Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z časti mesta Stred.
Ranné sv. omše – budú do nedele 6.1.2019 o 7:00.
Ďakovná pobožnosť na konci roku – Zajtra, na Silvestra bude večerná omša o 15:00 !!!
Po sv. omši bude ďakovná pobožnosť za všetky milosti, ktoré nám Pán Boh daroval v
uplynulom roku. Kto sa pri verejnej ďakovnej pobožnosti zúčastní na speve hymnu Teba Bože
chválime, získava za zvyčajných podmienok úplné odpustky.
Polnočná adorácia – Na Silvestra o 23:00 sa vystaví Eucharistia k osobnej adorácii. Od
23:20 do 23:50 bude večeradlo a adorácia sa ukončí polnočným Eucharistickým požehnaním.
Sviatok Panny Márie Bohorodičky – V utorok slávime prikázaný sviatok Panny Márie
Bohorodičky. Sväté omše budú ako v nedeľu.
Prvopiatková sv. spoveď – K prvému piatku budeme spovedať chorých a nevládnych vo
štvrtok a v piatok od 9.00 hod. V stredu budeme spovedať v Domove dôchodcov na Ľadovni
kde bude aj svätá omša o 9:00 hod.
Prvopiatková adorácia – Na prvý piatok bude celodenná adorácia. Prosíme adorujúcich,
aby sa zapísali na hárok vzadu za lavicami.
Fatimská sobota – V sobotu o 6:15 bude spoločná modlitba svätého ruženca s Fatimským
programom.
Dobrá novina – Na projekt Dobrej noviny môžete prispieť svojím milodarom do pokladničky
vzadu v kostole.
Putovný obraz Svätej rodiny – Na konci roku 2018, ktorý bol rokom 160-teho výročia
zjavenia Panny Márie v Lurdoch sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do
modlitbovej reťaze svätého ruženca pred putovným obrazom Panny Márie Lurdskej. V roku
2019 vás pozývame k pokračovaniu modlitby svätého ruženca v rodinách pred putovným
obrazom Svätej rodiny za posvätenie a záchranu rodín a hriešnikov. Tí, ktorí majú záujem ,
nech sa zapíšu do zoznamu v sakristii kostola. Bude to zároveň aj dobrá príprava a duchovná
podpora na Tretí národný pochod za život, ktorý bude 22. septembra 2019 v Bratislave.

Sväté omše v Martine a vo Vrútkach 31.XII.2018 - 1.I.2019
Martin

Sever

Vrútky

Pondelok

07:00 15:00

15:30

06:30 16:00

Utorok

07:00 11:00
08:30 17:30

07:30 10:30
09:000 19:00

07:30 11:00
09:30 18:00

Streda

07:00 17:30

00:00 18:30

06:00 18:00

Štvrtok

07:00 17:30

00:00 18:30

06:00 18:00

Piatok

07:00 17:30

06:30 18:30

06:30 18:00

Sobota

07:00 17:30

07:00 18:30

06:30 18:00

Nedeľa

07:00 11:00
08:30 17:30

07:30 10:30
09:000 19:00

07:30 11:00
09:30 18:00

Iné
09:001* 10:152*
09:003* 22:002*
16:301*

09:001* 10:152*
09:003* 20:004*

1* Gréckokatolícka liturgia - Jesenského 11; 2* Dražkovce 3* Sklabiňa – obecný úrad 4* VŠ internát

Úmysly svätých omší
01.01. – 07.01.2018
Sväté omše na júl až október budeme zapisovať od 18. júna

07:00 + Ondrej Pavlínka Erika
Pondelok

01.01.
2018

08:30 Za zdravie a božie požehnanie Matúša
11:00 Za zdravie a božie požehnanie Veroniky
18.00 Za zdravie a božie požehnanie pre Jozefa

Utorok

02.01.
2018

Streda

03.01.
2018

Štvrtok

04.01.
2018

Piatok

05.01.
2018

07:00 + rodina Bugánová a Poláková
18:00 + Rudolf Roman Viliam Mária Anton Johana Emília
07:00 + Dušan Emil Terézia Jozef Ján Jozef Rozália Mária Katarína Ján
18.00 Za zdravie a božie požehnanie Jozefa a Kataríny
07:00 Za zdravie a božie požehnanie a dar viery pre rodinu Tomagovú
18:00 + Anna Štefan Emília Jozef Ján Adolf Marián
07:00 + z rodiny Machutovej
18:00

Za zdravie a božie požehnanie a dar viery ochranu a pomoc pre
Jakuba Petra a Janu Máriu a súrodencov

07:00 + Želmíra a Andrej
Sobota

06.01.
2018

08:30 Za farníkov
11:00 Poďakovanie za 75 rokov života
18:00 + Július
07:00 Za živých a mŕtvych členov ružencového bratstva

Nedeľa

07.01.
2018

08:30 Za zdravie a božie požehnanie pre Jána
11:00 Za farníkov
18:00 + Zuzana Ondrej Vladimír Žofia Jakub

Úmysly svätých omší
08.01. – 14.01.2018
Sväté omše na júl až október budeme zapisovať od 18. júna

Pondelok

08.01.
2018

Utorok

09.01.
2018

Streda

10.01.
2018

Štvrtok

11.01.
2018

Piatok

12.01.
2018

Sobota

13.01.
2018

06:00 Za zdravie a božie požehnanie Danky
18.00 + Slavomír, Ján, Anna, Jozef, Anna, Ján, Mária a Štefan
06:00 + Miroslav, Jozef, Vincent, rodičia a svokrovci
18:00

Za zdravie a božie požehnanie a dar viery pre Andreja
Ľubomíra Vierku Silviu Natáliu Mariána Maroša a Juraja

06:00 Za zdravie a božie požehnanie v chorobe
18.00 + Zuzana Vendelín Štefan Jozef Oľga Anna Jozef
06:00 Za zdravie a božie požehnanie Ireny
18:00

Za zdravie, božie požehnanie a dary Ducha svätého pre
Slavomíru a jej rodinu

06:00 Za zdravie a božie požehnanie Danky
18:00 + Matej Anna Vojtech Anton Emília Jozefína Mária Katarína
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 Za zdravie a božie požehnanie Márie
07:00 + Ján Zuzana Ján Ľubomír Katarína Stanislav Magda svokrovci

Nedeľa

14.01.
2018

08:30 + Anton Magdalena Anton Rudolf
11:00 Za farníkov
18:00 + Ján a Ján

Úmysly svätých omší
15.01. – 21.01.2018
Sväté omše na júl až október budeme zapisovať od 18. júna

Pondelok

15.01.
2018

Utorok

16.01.
2018

Streda

17.01.
2018

Štvrtok

18.01.
2018

Piatok

19.01.
2018

Sobota

20.01.
2018

06:00 Za zdravie a božie požehnanie detí s rodinami
18.00 + Ján Mária Augustín
06:00 + Anna Mária Jozef Ondrej Pavol
18:00

Poďakovanie za 60 rokov života a za božie požehnanie do
ďalších rokov

06:00 Za zdravie a božie požehnanie Heleny Michala a Petra
18.00

1. Za zdravie a božie požehnanie celej rodiny
2. Za zosnulých členov rodiny

06:00 Za zdravie a božie požehnanie pre Bernardínu a Jozefa
18:00 + Peter
06:00 Za zdravie a božie požehnanie Petra
18:00

Za 42 vojenských obetí leteckého nešťastia a za pokoj a božie
požehnanie pre ich rodiny (12. výr.)

07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 Za božie požehnanie Farnosti Klokočov a jej duchovného otca
07:00 Za zdravie a božie požehnanie rodiny Ščasnovičovej

Nedeľa

21.01.
2018

08:30 Poďakovanie za 70 rokov života
11:00 Za farníkov
18:00 + Vladimír Štefan Anna Vojtech

Úmysly svätých omší
22.01. – 28.01.2018
Sväté omše na júl až október budeme zapisovať od 18. júna

Pondelok

22.01.
2018

Utorok

23.01.
2018

Streda

24.01.
2018

Štvrtok

25.01.
2018

Piatok

26.01.
2018

Sobota

27.01.
2018

06:00 + Kamila Tomáš Ján Anna Ladislav st. rodičia a krstní rodičia
18.00 + Milan Žila
06:00 + Ján a Mária Dudoví
18:00 Za zdravie, božie požehnanie a dar viery pre Ivana
06:00 + Ján Haluška
18.00 Za zdravie a božie požehnanie pre Vincenta s rodinou
06:00 + Imrich a Mária Žiakoví
18:00 + členovia rodiny Haľákovej, Rohárikovej, Böhmerovej
06:00 + Ján Mikuláš Anna Paulína Jozef Peter Marcela
18:00 + Vladimír Pavla Pavol Hermína Jozef Helena Tomáš
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + Milan Žila
07:00 + Želmíra a Rozália

Nedeľa

28.01.
2018

08:30 Za farníkov
11:00 Za zdravie a božie požehnanie Marcely
18:00

+ Zdenka, Stanislav a Dávid Toráčoví; Helena Lacková; Jozef
Baláž;

Úmysly svätých omší
29.01. – 04.02.2018
Sväté omše na júl až október budeme zapisovať od 18. júna

Pondelok

29.01.
2018

Utorok

30.01.
2018

Streda

31.01.
2018

Štvrtok

01.02.
2018

Piatok

02.02.
2018

Sobota

03.02.
2018

06:00 Za zdravie a božie požehnanie Viliama Ladislava Jozefa
18.00 Za zdravie a božie požehnanie Eliasa Vellu
06:00 Za zdravie a božie požehnanie manžela a detí s rodinami
18:00 Za zdravie a božie požehnanie rodiny Žilovej
06:00 Za zdravie a božie požehnanie pre Františka
18.00 Za obrátenie hriešnikov
06:00 Poďakovanie za 85 rokov života
18:00

Za zdravie a božie požehnanie pre Ivana, Matúša, Natáliu,
Ivicu, Johanu a Adama

06:00 Za zdravie a božiu pomoc pre Alžbetku a Moniku
18:00 + František Alžbeta František Anton Mária
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 Za zdravie a božie požehnanie pre Ladislava
07:00 Za živých a mŕtvych členov ružencového bratstva

Nedeľa

04.02.
2018

08:30 + Roman
11:00 Za farníkov
18:00 + Františka Emil Rudolf Štefánia Anna Alojzia Rozália

Úmysly svätých omší
05.02. – 11.02.2018
Sväté omše na júl až október budeme zapisovať od 18. júna

Pondelok

05.02.
2018

Utorok

06.02.
2018

Streda

07.02.
2018

Štvrtok

08.02.
2018

Piatok

09.02.
2018

Sobota

10.02.
2018

06:00 + Martin a Mária Stierankoví
18.00 Za zdravie a božie požehnanie detí s rodinami
06:00 Za zdravie a božie požehnanie Márie a Miroslavy
18:00

06:00 Za zdravie a božie požehnanie pre Rozáliu
18.00 Poďakovanie za 90 rokov života Marty
06:00 + Šimon Margita Ladislav Mária
18:00 + Klára Zdenka Helena Štefánia Ivan
06:00 + Juraj Mária Félix Gabriel
18:00 + Apolónia a Matej
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 Za zdravie a božie požehnanie pre Veroniku
07:00

Nedeľa

11.02.
2018

Za zdravie, božie požehnanie a dary Ducha svätého pre Vierku
a jej rodinu

Za zdravie a božie požehnanie Mateja, vnúčat pravnúčat a
celej rodiny

08:30 + Ladislav Elena Katarína Šimon Ladislav Jozef Ján
11:00 Za farníkov
18:00 + Viera Ignác

Úmysly svätých omší
12.02. – 18.02.2018
Sväté omše na júl až október budeme zapisovať od 18. júna

Pondelok

12.02.
2018

Utorok

13.02.
2018

06:00 + Jozef Alžbeta Ján Krchoví
18.00 + Mária Katarína Martin Anna Helena Pavol Vojtech
06:00 + Juraj Alojz Mikuláš Anna
18:00 + Karel
06:00

+ Marián Michal Anna Jozef Katarína Anna Karol Štefan Mária
Tomáš

Streda

14.02.
16:00 Poďakovanie za 60 rokov spoločného života
2018
18.00 Poďakovanie za 80 rokov života

Štvrtok

15.02.
2018

Piatok

16.02.
2018

Sobota

17.02.
2018

06:00 Za zdravie Veroniky a božie požehnanie pre rodinu Bošanskú
18:00 + Alžbeta Andrej Ján Anna Michal Anna
06:00

+ Michal Margita Mária Štefan Anna Sidónia Anton Štefan
Vilma

18:00 Za zdravie, božie požehnanie a dar viery pre rodinu Pacekovú
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 Za dar viery pre hľadajúcich mladých
07:00 Za uzdravenie Nikolky a Lucie

Nedeľa

18.02.
2018

08:30 + Dušan Oľga Zuzana Tibor Jana Ondrej Tomáš Elena
11:00 + Ivan Foltýn
18:00 + František a Ľudmila + z rodiny Zajasenskej

Úmysly svätých omší
19.02. – 25.02.2018
Sväté omše na júl až október budeme zapisovať od 18. júna

Pondelok

19.02.
2018

Utorok

20.02.
2018

Streda

21.02.
2018

Štvrtok

22.02.
2018

Piatok

23.02.
2018

Sobota

24.02.
2018

06:00

18.00 + Rudolf Ján Jozef
06:00 Za zdravie a božie požehnanie pre Hanku
18:00 Poďakovanie za 25 rokov spoločného života
06:00 Za skoré víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
18.00 Za zdravie a božie požehnanie Jozefa
06:00 Za božie požehnanie Ondreja a detí s rodinami
18:00 Za zdravie a božie požehnanie Terézie
06:00 + Roman Michal Mária Rudolf Hermína
18:00 Za zdravie a božie požehnanie Štefana s rodinou
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + Rudolf Marián Kočvaroví
07:00

Nedeľa

25.02.
2018

1. + Ján Mária Ladislav Michal Jozef
2 Za zdravie a božie požehnanie rodiny Taldovej

Poďakovanie za 35 rokov života a božiu pomoc pre syna
Matúša

08:30 Za zdravie a božiu pomoc v chorobe pre Martina
11:00 Za farníkov
18:00

Za zdravie a božiu pomoc pre Mariana, Janku Ľuboša a
Bibianu s rodinami

Úmysly svätých omší
26.02. – 04.03.2018
Sväté omše na júl až október budeme zapisovať od 18. júna

Pondelok

26.02.
2018

Utorok

27.02.
2018

Streda

28.02.
2018

Štvrtok

01.03.
2018

Piatok

02.03.
2018

Sobota

03.03.
2018

06:00 + Viktor Vierka Antónia Jozef
18.00 Poďakovanie za 40 rokov života
06:00 + Štefan Jozef Jana Štefan Mária Adam Anton František Anna
18:00 Za zdravie a božiu pomoc pre Lenku Štefana a Dominiku
06:00 + Pavol Mária Pavol František Amália Veronika Ján
18.00 + Pavol a Pavlína
06:00 + Ladislav Anna Jozef Helena
18:00 + Marek Agnesa Anna Jozef František Rudolf
06:00 + Ján Anna Ján
18:00 + Alžbetka
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + Milan
07:00 Za živých a mŕtvych členov ružencového bratstva

Nedeľa

04.03.
2018

08:30 + Dušan Jozef Gizela Štefan Anna
11:00 Za farníkov
18:00 Za zdravie a božie požehnanie rodiny Balkovej

Úmysly svätých omší
05.03. – 11.03.2018
Sväté omše na júl až október budeme zapisovať od 18. júna

Pondelok

05.03.
2018

Utorok

06.03.
2018

Streda

07.03.
2018

Štvrtok

08.03.
2018

Piatok

09.03.
2018

Sobota

10.03.
2018

06:00 + Jaroslav Jozef Alžbeta
18.00 + celá rodina
06:00 + Serafín Emília Peter Vladimír Terézia Kristína
18:00 + Jozefína Vincent Karolína Martin Florentína Peter Ferdinand
06:00 Poďakovanie za 54 rokov spoločného života
18.00 Za zdravie a božie požehnanie pomoc pre Janku s rodinou
06:00 + Michal a Jozef Jedinákoví
18:00

Za zdravie a božie požehnanie pre Marcela a Branislava s
rodinou

06:00 + Stanislav Jozef Mária
18:00 + Leopold Johana
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + Ján Elena Štefan
07:00 + Františka Emil Rudolf Štefánia Anna Alojzia Rozália

Nedeľa

11.03.
2018

08:30 Za zdravie a božie požehnanie pre Juraja s rodinou
11:00 Za farníkov
18:00 Za zdravie a božie požehnanie pre Moniku

Úmysly svätých omší
12.03. – 18.03.2018
Sväté omše na júl až október budeme zapisovať od 18. júna

Pondelok

12.03.
2018

Utorok

13.03.
2018

Streda

14.03.
2018

Štvrtok

15.03.
2018

Piatok

16.03.
2018

Sobota

17.03.
2018

06:00 + Gizela Hruboňová
18.00 + Bohumila Ján Milan Bohumila Jaromír
06:00 + Miroslav
18:00 + manžel Milan
06:00 Za zdravie a božie požehnanie Emílie
18.00 + Jozef Katarína Pavol
06:00 + Rozália Vincent Alžbeta Anton
18:00 + Emília
06:00 + Stanislav
18:00 + Štefan a Emília
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + Gašpar Jozefína Ján
07:00 + Ivan Jozef Adela Vojtech Elena Ján Anna Jozef Elena

Nedeľa

18.03.
2018

08:30 + Ignác a Elena Polkoví
11:00 Za farníkov
18:00 Za zdravie a božie požehnanie pre Jaroslava

Úmysly svätých omší
19.03. – 25.03.2018
Sväté omše na júl až október budeme zapisovať od 18. júna

Pondelok

19.03.
2018

Utorok

20.03.
2018

Streda

21.03.
2018

Štvrtok

22.03.
2018

Piatok

23.03.
2018

Sobota

24.03.
2018

06:00

18.00 + Krištof Štefan Kristína Serafín Johana
06:00 + Margita Ondrej Anna Ján
18:00 + Peter Juraj Margita Štefan Pavlína
06:00 + Alena Jozef Mária Ján
18.00 + Rudolf Jozef
06:00 + Jozef Mária Jozef Zuzana
18:00 + Cyril Emília Anna Ján Jozef
06:00 + Jozef Elena Amália Soňa
18:00 + Johana Július Krištof
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 Za zdravie a božie požehnanie v rodine
07:00

Nedeľa

25.03.
2018

1. + Jozef Ľudovít Angela 2. Za zdravie a božie požehnanie
Pavla Jána a Jozefa s rodinami

Za zdravie a božie požehnanie pre Michala Veroniku a
Martina

08:30 + Terézia Viliam Monika Emília Bohuslav Eva
11:00 Za farníkov
18:00

Za zdravie, božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre
Mariana a Andreju

Úmysly svätých omší
26.03. – 01.04.2018
Sväté omše na júl až október budeme zapisovať od 18. júna

Pondelok

26.03.
2018

Utorok

27.03.
2018

Streda

28.03.
2018

Štvrtok

29.03.
2018

Piatok

30.03.
2018

Sobota

31.03.
2018

06:00

Za zdravie a božie požehnanie Ferdinanda Márie Moniky
Márie a Juraja s rodinami

19.00 + František Mária František Ján
06:00

Za zdravie a božie požehnanie pre rodinu Sýkorovú Cálikovú
Benkovú a Sýkorovú

12:00 + Paulína a ostatní zosnulí z rodiny
06:00 + Oľga Rudolf Vladimír Jozef Amália Alojz Pavlína
18.00 + Cyril a Júlia
XXX XXX
18:00 Za zosnulých kňazov našej farnosti
XXX XXX
15:00 Veľkopiatkové obrady
XXX XXX
19:11 Za farníkov
07:00 Za živých a mŕtvych členov ružencového bratstva

Nedeľa

01.04.
2018

08:30 Za zdravie a božie požehnanie pre Janku
11:00 Za zdravie a božie požehnanie spoločenstva Modlitieb matiek
18:00 + Pavol Etela Peter Štefan Vilma

Úmysly svätých omší
02.04. – 08.04.2018
Sväté omše na júl až október budeme zapisovať od 18. júna

07:00 + Ján Agneša František Emil Ján Silvester Bernardína Ružena
Pondelok

02.04.
08:30 + Ľudovít Žofia Ladislav a rodičia
2018
11.00 + Elizabeth a Ján Mrázikoví

Utorok

03.04.
2018

Streda

04.04.
2018

Štvrtok

05.04.
2018

Piatok

06.04.
2018

Sobota

07.04.
2018

06:00 + Jozef Gizela Štefan
18:00 + Cyprián Monika Anton
06:00

Za zdravie a božie požehnanie pre Jána Lenku Andreja Filipa
Annu Máriu Betku a rodičov

18.00 + Anastázia Félix Alojzia Peter
06:00 Za zdravie a božie požehnanie rodiny Jesenskej
18:00 + z rodiny Langsfeldovej, Macháčovej a Kušnírovej
06:00 + Serafín Emília Jozef Terézia Estera Ľubomír Mária Ján
18:00 Poďakovanie za 90 rokov života; za zdravie a božiu pomoc
08:00 Na úmysel
18:00 + Anton Albína Jozef Anna Stanislav
07:00 + Albert Anna

Nedeľa

08.04.
2018

08:30 + Jozef Hermína Jozef Anna
11:00 Za farníkov
18:00 + Pavol a Emília

Úmysly svätých omší
09.04. – 15.04.2018
Sväté omše na júl až október budeme zapisovať od 18. júna

Pondelok

09.04.
2018

Utorok

10.04.
2018

Streda

11.04.
2018

Štvrtok

12.04.
2018

Piatok

13.04.
2018

Sobota

14.04.
2018

06:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre sestričky
18.00 + Mária Šimon Alena Marián Hieronym
06:00 + z rodiny Peniažkovej
18:00 + Mária Anton Ján Jozef Štefan Eva Ján
06:00 + Jozef Mária František Milan Leopoldína Jozef a starí rodičia
18.00 Poďakovanie za 80 rokov života
06:00 Na úmysel
18:00 Za zdravie a božie požehnanie pre Jozefa s rodinou
06:00 Za zdravie a božie požehnanie Vladimíra s rodinou
18:00 + Emília Alžbeta Margita Anton Jozefína Štefánia Július Anton
07:00 Jaroslav Michal
18:00 Za zdravie a božie požehnanie Miroslava a Matúša
07:00

Nedeľa

15.04.
2018

+ Jozef Martin Elena Anna Mária Elena Terézia Alexander
Štefánia Oľga

08:30 Za zdravie a božie požehnanie pre manžela a deti s rodinami
11:00 Za farníkov
18:00 + Edmund Mária

Úmysly svätých omší
16.04. – 22.04.2018
Sväté omše na júl až október budeme zapisovať od 18. júna

Pondelok

16.04.
2018

Utorok

17.04.
2018

Streda

18.04.
2018

Štvrtok

19.04.
2018

Piatok

20.04.
2018

Sobota

21.04.
2018

06:00 + Eduard Marta Žofia Jozef Alexius Marta
18.00

Poďakovanie za 70 rokov života a božie požehnanie pre celú
rodinu

06:00 + rodina Muráňová Ránová Foltýnová Harvánková Kotrlová
18:00 + Ľudovít Ivan Jozef Terézia Gabriela Ján Norbert
06:00 Za zdravie a božie požehnanie detí, vnúčat a pravnúčat
18.00

Za zdravie a božie požehnanie Ivana a Anetky s rodinami a
brata Jána

06:00

Za dar viery a božie požehnanie pre Jána Katarínu Miroslava
Máriu a Darinku

18:00 + Martin Pavlína Ján Martin
06:00 + Ladislav Marušiak
18:00

Za zdravie a božie požehnanie a dar viery ochranu a pomoc
pre Ivetu Drahomíru a Petra s rodinami

07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + z rodiny Beňovej Svitkovej a Štrbákovej
07:00 Za zdravie a božie požehnanie pre Veroniku a Ivanu s rodinou

Nedeľa

22.04.
2018

08:30 + Helena Ján František Žofia
11:00 Za farníkov
18:00

Za zdravie a božie požehnanie pre Jozefa Máriu Ivetu Inku
Jozefa Michala a obrátenie Rudolfa Kvída a Anny

Úmysly svätých omší
23.04. – 29.04.2018
Sväté omše na júl až október budeme zapisovať od 18. júna

Pondelok

23.04.
2018

Utorok

24.04.
2018

Streda

25.04.
2018

Štvrtok

26.04.
2018

Piatok

27.04.
2018

Sobota

28.04.
2018

06:00

Za zdravie, božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre
Justínu, Slavomíru a Kristínu

18.00 + Alžbeta Pavlovičová
06:00 + Jozefína Helena Martin Viktor
18:00 + Jozef Mária Ján Arpád Ľudmila
06:00 + Filoména Moravčíková
18.00 + Štefan a Veronika
06:00 + Emília Olešová
18:00 + Serafín
06:00 Za zdravie a božie požehnanie a dar viery pre Ľudmilu
18:00 + Klára Hofmanová
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + Anna Mackovičová
07:00 Poďakovanie za 50 rokov manželstva Milana a Anny

Nedeľa

29.04.
2018

08:30 + Štefan a Marcel
11:00 Za farníkov
18:00 + Ján Janka a Ján

Úmysly svätých omší
30.04. – 06.05.2018
Sväté omše na júl až október budeme zapisovať od 18. júna

Pondelok

30.04.
2018

Utorok

01.05.
2018

Streda

02.05.
2018

Štvrtok

03.05.
2018

Piatok

04.05.
2018

Sobota

05.05.
2018

06:00

Za zdravie, božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre
rodinu Valkovú

18.00 + z rodiny Babčanovej
07:00 Za zdravie a božie požehnanie pre Stanislava
18:00 + Juraj
06:00 Za zdravie a božiu pomoc v chorobe pre Jána
18.00 + rodina Uríčová
06:00 + František
18:00 + Jaroslav Judita Jozef
06:00

Za zdravie, božie požehnanie a pomoc pre Martina a Michala s
rodinami

18:00

Poďakovanie za 70 rokov života a božiu pomoc do ďalších
rokov

07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + Agnesa Florián Apolónia Jozef
07:00 Za živých a mŕtvych členov ružencového bratstva

Nedeľa

06.05.
2018

08:30 + rodina Zifčáková
11:00 Za farníkov
18:00 + František a Júlia Kočalkoví + Magdaléna Jelínková

Úmysly svätých omší
07.05. – 13.05.2018
Sväté omše na júl až október budeme zapisovať od 18. júna

Pondelok

07.05.
2018

Utorok

08.05.
2018

Streda

09.05.
2018

06:00 Za zdravie a božie požehnanie detí s rodinami
18.00 Za zdravie a božiu pomoc pre Janku a Milana s rodinami
07:00 + Milan Žila
18:00 + Milan Margita Serafín Rudolf Emília
06:00 Za duše v očistci na ktoré si nikto nespomína
18.00 Za zdravie a božie požehnanie členov ružencového bratstva
06:00

Štvrtok

Za zdravie a božie požehnanie pre Janku, Máriu Mariána s
rodinou a Petra

10.05.
16:00 Za farníkov
2018
18:00 + Ján Mária Augustín

Piatok

11.05.
2018

Sobota

12.05.
2018

06:00 Za zdravie a božie požehnanie pre Vieru a Pavla s rodinou
18:00 Za zdravie a božie požehnanie členov ružencového bratstva
07:00 František a Mária Sopkovčíkoví
18:00 + Sidónia Augustín Matilda Vladimír
07:00 Za zdravie a božie požehnanie pre Žofiu a Milana

Nedeľa

13.05.
2018

08:30 + rodina Joklová a Slováková
11:00 Za farníkov
18:00 Za zdravie a božie požehnanie Heleny a Viery

Úmysly svätých omší
14.05. – 20.05.2018
Sväté omše na júl až október budeme zapisovať od 18. júna

Pondelok

14.05.
2018

Utorok

15.05.
2018

Streda

16.05.
2018

Štvrtok

17.05.
2018

Piatok

18.05.
2018

Sobota

19.05.
2018

06:00 + Ján Mária Veronika Vladislav Irena
18.00 + rodina Hromadová
06:00 + Štefan Terézia Mária Ján Jozef Anton Rudolf
18:00 + Júlia Jozef Margita Štefan
06:00 Za zdravie a božie požehnanie a dar viery pre dcéry s rodinami
18.00 + Ivan
06:00 + Beata
18:00 + Juraj Mária Ján Juraj Alžbeta
06:00 + Anton Vincencia Jozef Helena Anton Peter Vilma
18:00 + členov rodiny Ferenčíkovej Rakytovej a Pilarčíkovej
07:00 + Bohuš a Ľudmila Dordoví
18:00 + Dagmar + z rodiny Sabovej a Lacúšovej
07:00 Za zdravie a božie požehnanie pre Sapienciu

Nedeľa

20.05.
2018

08:30 + Anna Žabárová
11:00 Za farníkov
18:00 + Dušan Švalek

Úmysly svätých omší
21.05. – 27.05.2018
Sväté omše na júl až október budeme zapisovať od 18. júna

Pondelok

21.05.
2018

Utorok

22.05.
2018

Streda

23.05.
2018

Štvrtok

24.05.
2018

Piatok

25.05.
2018

Sobota

26.05.
2018

06:00 + Anna Mária Pavol Zuzana Peter Štefan
18.00

Poďakovanie za 50 rokov života a božiu pomoc do ďalších
rokov

06:00

Za zdravie a božie požehnanie a dar viery pre Františka,
Zuzanu a Miroslava

18:00 Za zdravie a dar viery pre deti a vnúčatá
06:00

Za zdravie a božie požehnanie pre Petra, Milana a Máriu s
rodinami

18.00 + Želmíra a Želmíra
06:00 Za zdravie a božie požehnanie a detí, vnúčat a pravnučky
18:00

Poďakovanie za 85 rokov života a božiu pomoc do ďalších
rokov

06:00 + Vladimír Špánik
18:00 + Miloslav rodičia súrodenci Jaroslav
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + Dušan Katarína Ján súrodenci a svokrovci
07:00 Za zdravie a božie požehnanie detí s rodinami

Nedeľa

27.05.
2018

08:30

Poďakovanie za 70 rokov života a božiu pomoc do ďalších
rokov

10:30 Za prvoprijímajúce deti
18:00 + Anna Tarabová

Úmysly svätých omší
28.05. – 03.06.2018
Sväté omše na júl až október budeme zapisovať od 18. júna

Pondelok

28.05.
2018

Utorok

29.05.
2018

Streda

30.05.
2018

06:00 + z rodiny Bernátovej a Rusnákovej
18.00 + rodina Boronová a Kunertová
06:00 + Mária a Uliana
18:00 + Anton Anna Imrich Alžbeta Ján
06:00 Za zdravie a božie požehnanie pre Alenu a Janu
18.00 1. + Eugen a Helena

2. Za pokoj v rodine

06:00 + Anna Juraj Bohumír Polkoví
Štvrtok

31.05.
1. Poďakovanie za 90 rokov života 2. Za zdravie a božie
16:00
2018
požehnanie Heleny, Heleny Kristínky a Zuzky
18:00 Za farníkov

Piatok

01.06.
2018

Sobota

02.06.
2018

06:00

Za zdravie, božie požehnanie a pomoc pre Katarínu a Dušanu
s rodinami

18:00 + Jaroslav s rodinou
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + Anna Ladislav
07:00 Za živých a mŕtvych členov ružencového bratstva

Nedeľa

03.06.
2018

08:30 Za zdravie a božie požehnanie pre Máriu
11:00 Za farníkov
18:00 + František Lihosit

Úmysly svätých omší
04.06. – 10.06.2018
Sväté omše na júl až október budeme zapisovať od 18. júna

Pondelok

04.06.
2018

Utorok

05.06.
2018

Streda

06.06.
2018

Štvrtok

07.06.
2018

Piatok

08.06.
2018

Sobota

09.06.
2018

06:00 + Jozefína Jozef a krstní rodičia
18.00 + Ján Anna Marta
06:00 + z rodiny Bernátovej a Rusnákovej
18:00 + Anna a Anton
06:00 + Priscila a Berta Pavlíčkové
18.00 + Peter Ján Anton Gizela Gabriela
06:00 + Maroš
18:00 + Gabriela Adam Ružena Vladimír Eva Jozef
06:00 + Jozef a Anna
18:00 Za zdravie a božiu pomoc pre Soňu
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + František Mária Jozef Pavlína Ladislav Terézia
07:00 + Viktor Vierka Antónia Jozef

Nedeľa

10.06.
2018

08:30 + Jaroslav Taraba 1. výr.
11:00 Za farníkov
18:00 Poďakovanie za 50 rokov manželstva Ľudovíta a Emílie

Úmysly svätých omší
11.06. – 17.06.2018
Sväté omše na júl až október budeme zapisovať od 18. júna

Pondelok

11.06.
2018

Utorok

12.06.
2018

Streda

13.06.
2018

Štvrtok

14.06.
2018

Piatok

15.06.
2018

Sobota

16.06.
2018

06:00

Za šírenie kultúry života a posilnenie a požehnanie rodín a
manželstiev

18.00 + Krištof
06:00

1. + sr. Bernardeta Pánčiová
2. Za zdravie a božie požehnanie Zuzany

18:00 Za zdravie a božie požehnanie pre rodinu Klčovú a Verníkovú
06:00 + Jozef Anna Jozefína Pavlína Mária Anna
18.00 + František Alžbeta František Anton Mária
06:00 Za zdravie a božie požehnanie detí s rodinami
18:00 + Ondrej Justína Ondrej Božena Roman
06:00 + Jozef a Matilda Švalekoví + Michal a Mária Šmondrkoví
18:00 Za zdravie a božie požehnanie detí a vnučky
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + Katarína Ján Agnesa Florián Ondrej Imrich Jozefína Emília
07:00 Za zdravie a božie požehnanie pre Petra s rodinou

Nedeľa

17.06.
2018

08:30 Poďakovanie za 65 rokov života
11:00 Za farníkov
18:00

Poďakovanie za 60 rokov života a za zdravie a božie
požehnanie pre Jozefa a celej rodiny

Úmysly svätých omší
18.06. – 24.06.2018
Sväté omše na júl až október budeme zapisovať od 18. júna

Pondelok

18.06.
2018

Utorok

19.06.
2018

Streda

20.06.
2018

Štvrtok

21.06.
2018

Piatok

22.06.
2018

Sobota

23.06.
2018

06:00 Za zdravie a božiu pomoc pre deti Martin, Adelka a Róbert
18.00 + Štefan František a rodičia
06:00 Za zdravie a dary Ducha Svätého pre Jána
18:00 + Ján Anna Mária Anna Ján Viliam Milan Miloš
06:00 Za zdravie a božiu pomoc pre Teréziu a Františka
18.00 + Anton Jolana Martin Mária Jozef Agáta Františka (f)
06:00 Za zdravie a božie požehnanie pre Rastislava a Milana
18:00 + Lukáš Kráľ
06:00 + Osvald Lipták
18:00 + Stanislav a Agneša
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + Jozef Halenár (+5.6.2014)
07:00

Nedeľa

24.06.
2018

+ Jozef Martin Elena Anna Mária Elena Terézia Alexander
Štefánia Oľga

08:30 + Soňa
11:00 Za farníkov
18:00

Za zdravie, božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre
Dušana

Úmysly svätých omší
25.06. – 01.07.2018
Sväté omše na júl až október budeme zapisovať od 18. júna

Pondelok

25.06.
2018

Utorok

26.06.
2018

Streda

27.06.
2018

Štvrtok

28.06.
2018

06:00 Za zdravie a božiu pomoc pre Jána, Petra a Janka (m)
18.00 + Ján František Jozef Mária a rodičia
06:00 + Ján + Anna + rodina Plešivčáková
18:00 + Ján a Cecília
06:00 Za zdravie a božie požehnanie Ladislava
18.00

Za zdravie a božie požehnanie pre Ondreja Zuzanu Adamka
Terezku Štefana a Martu

06:00 + Anna Ľudovít Rudolf
18:00 + Pavol a Pavlína
06:00

Za zdravie a božie požehnanie Miroslava Renátu a Ivana s
rodinami

Piatok

29.06.
Za zdravie a božie požehnanie pre Margitu, Vendelína, Petra,
16:00
2018
Milana a Mareka
18:00 Za zdravie a božie požehnanie Agnesy a detí s rodinami

Sobota

30.06.
2018

07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 Za zdravie, pokoj, božie požehnanie a dar viery v rodine
07:00 Za živých a mŕtvych členov ružencového bratstva

Nedeľa

01.07.
2018

08:30 Poďakovanie za 18 rokov manželstva
1. Poďakovanie za 85 rokov života

11:00 2. + Dušan Emil Terézia Jozef Ján Jozef Rozália Mária Katarína Ján
18:00

Za zdravie, božie požehnanie a dary Ducha svätého pre
Brigitu, Ľudmilu a Dominiku

Úmysly svätých omší
02.07. – 08.07.2018
Pondelok

02.07.
2018

Utorok

03.07.
2018

Streda

04.07.
2018

06:00 Za božiu pomoc a dary Ducha Svätého
17:30 + Emília Kašubová
06:00

Poďakovanie za 70 rokov života a božie požehnanie pre celú
rodinu

17:30 + Karola Jozefína Anna Štefan
06:00 + Eduard Špirko
17:30 + krstní rodičia + starí rodičia
07:00 + Pavol

Štvrtok

1. Za zdravie a božie požehnanie Anny
05.07.
08:30
2. + Štefánia a Jozef Synákoví
2018
17:30 + František Alžbeta Anton Mária František

Piatok

06.07.
2018

Sobota

07.07.
2018

06:00 + Mária a + z rodiny Štrbovej
17:30 Poďakovanie za 80 a 50 rokov života
07:00 Za zosnulých farníkov
17:30 + Milan Simonides
07:00

Nedeľa

08.07.
2018

Za zdravie a božie požehnanie rodiny Rosenbergovej a
Tatarkovej

08:30 + Peter a Albína
1. + Július Jozefína Július Štefánia Jozef Ján Mária a Peter.

11:00 2. + Jozef Rozália Anton Aladár Rastislav
XXX

V nedeľu večer je sv. omša na severe o 19:00 a vo Vrútkach o
18:00.

Úmysly svätých omší
09.07. – 15.07.2018
Pondelok

09.07.
2018

Utorok

10.07.
2018

Streda

11.07.
2018

Štvrtok

12.07.
2018

Piatok

13.07.
2018

Sobota

14.07.
2018

06:00 + Margita Mária Anna Jozef Július Anna Jozef
17:30 + František
06:00 + Magdaléna
17:30 + Štefan Staňo
06:00 + Imrich Mária a starí rodičia
17:30 + Zita a Bohumil
06:00

Za zdravie a božie požehnanie pre rodičov, deti a vnúčatá a
pravnuka

17:30

Za zdravie a božie požehnanie a dar viery ochranu a pomoc
pre Ľubomíra Máriu Mareka Máriu Dávida a Jakuba

06:00 Za zdravie a božie požehnanie syna Mariána s rodinou
17:30

07:00 Za zosnulých farníkov
17:30 Za zdravie a božie požehnanie a dar viery pre deti
07:00

Nedeľa

15.07.
2018

Za zdravie a božie požehnanie a dar viery ochranu a pomoc
pre Jakuba Petra a Janu Máriu a súrodencov

1. Za zdravie a božie požehnanie pre deti s rodinami
2. Za
božie požehnanie a pomoc Ducha Svätého pre Kristínu a Petra

08:30 + Ján Margita Jozef Zuzana a Ján
11:00 Za farníkov
XXX

V nedeľu večer je sv. omša na severe o 19:00 a vo Vrútkach o
18:00.

Úmysly svätých omší
16.07. – 22.07.2018
Pondelok

16.07.
2018

Utorok

17.07.
2018

Streda

18.07.
2018

Štvrtok

19.07.
2018

Piatok

20.07.
2018

Sobota

21.07.
2018

06:00 Za zdravie a božie požehnanie pre Svetlanu a Jána s rodinami
17:30 + celá rodina
06:00 + Miroslav, Jozef, Vincent, rodičia, svokrovci a švagrov
17:30 + Benedikt Štefan Juraj
06:00 Za zdravie a božie požehnanie a dar viery pre deti a vnúčatá
17:30

Poďakovanie za 81. rokov života Márie a 86 rokov života
Ladislava

06:00 + rodina Buranová, Popelková, Chudáčiková
17:30 + Milan Kristína Adela Jolana Anna
06:00 Z zdravie a božie požehnanie pre Annu
17:30 + Emília Alžbeta Margita Anton Jozefína Štefánia Július Anton
07:00 Za zosnulých farníkov
17:30

+ Emil František Viola Vojtech Mária Daniel Blanka Jozef a
ostatnú zosnulú rodinu

07:00 + Jozef a Anna
Nedeľa

22.07.
2018

08:30 + Johana Záborská
11:00 Za farníkov
XXX

V nedeľu večer je sv. omša na severe o 19:00 a vo Vrútkach o
18:00.

Úmysly svätých omší
23.07. – 29.07.2018
Pondelok

23.07.
2018

Utorok

24.07.
2018

Streda

25.07.
2018

Štvrtok

26.07.
2018

Piatok

27.07.
2018

Sobota

28.07.
2018

06:00 + Jozef Zuzana Ján Zuzana Vladimír Anton Ján
17:30 Za zdravie a božie požehnanie pre Stanislava a Martina
06:00 Za zdravie a božie požehnanie pre Helenu, Michala
17:30

+Agneša Jozef Mária Matej Jozef Agneša Anna a švagrovia a
švagriné

06:00

Poďakovanie za 70 rokov života Ferdinanda a božie
požehnanie pre celú rodinu

17:30 Za zdravie a božie požehnanie krstných detí
06:00 + Helena Anna Vojtech Ján
17:30 + Ivan Ľudovít
06:00 + Šimon Anton Edita Pavol
17:30 + Viliam
07:00 Za zosnulých farníkov
17:30 + Miroslav
07:00 Za farníkov

Nedeľa

29.07.
2018

08:30 + Roman Ján Viliam + rodičia a prarodičia
11:00

1. Poďakovanie za 60 rokov života a za zdravie a božie požehnanie
pre Vendelína a celej rodiny 2. + Vendelín Mária Kornel Sidónia

XXX

V nedeľu večer je sv. omša na severe o 19:00 a vo Vrútkach o
18:00.

Úmysly svätých omší
30.07. – 05.08.2018
Pondelok

30.07.
2018

Utorok

31.07.
2018

Streda

01.08.
2018

Štvrtok

02.08.
2018

Piatok

03.08.
2018

Sobota

04.08.
2018

06:00 + Mikuláš Marta Viliam Stella Margita Anton
17:30 + Anna František Vladimír Jozef Štefánia
06:00 Za zdravie a božiu pomoc pre Petra, Ľudmilu a deti s rodinami
17:30 + Ondrej Terézia Ján Helena
06:00 + Anton Jana Filka Anna Eva František Anna
17:30 + Peter
06:00 Za zdravie, božie požehnanie a pomoc pre Františka s rodinou
17:30 Za zdravie a božiu pomoc pre Milana a Žofiu
06:00 + Stanko Júlia Vincent Ján Alica Alojzia Imrich
17:30 Za zdravie a božiu pomoc pre Jána a Annu s rodinami
07:00 Za zosnulých farníkov
17:30 + Adolf Vladimír Michal Ján Veronika
07:00 Za živých a mŕtvych členov ružencového bratstva

Nedeľa

05.08.
2018

08:30 + Anton Pavol Michal Anna Petronela Pavla (f) Andrea
11:00 + Terézia Kokavcová
XXX

V nedeľu večer je sv. omša na severe o 19:00 a vo Vrútkach o
18:00.

Úmysly svätých omší
06.08. – 12.08.2018
Pondelok

06.08.
2018

Utorok

07.08.
2018

Streda

08.08.
2018

Štvrtok

09.08.
2018

Piatok

10.08.
2018

Sobota

11.08.
2018

06:00 + Rozália Vincent Alžbeta Anton
17:30 Za zdravie a dar viery pre deti a vnúčatá
06:00 + Cyril Veronika Juliana Dezider Gizela Mikuláš
17:30 + Štefánia Ján Milan
06:00 Poďakovanie za 70 rokov života a božie požehnanie pre Máriu
17:30 + Július Ján Oľga Margita Zoltán Marta Klára
06:00 Za zdravie, božie požehnanie a pomoc v chorobe pre Galinu
17:30 + Emília Ján Štefan Helena Tomáš Anna
06:00 + Jozef Rozália Ján Augustín Anna Emília
17:30 + Ján Alžbeta Ondrej Johana
07:00 Za zosnulých farníkov
17:30 + František
07:00 + Fraňo Štefunko (115 výročie nar.)

Nedeľa

12.08.
2018

08:30 Za zdravie a božie požehnanie Evy a detí s rodinami
11:00 Za farníkov
XXX

V nedeľu večer je sv. omša na severe o 19:00 a vo Vrútkach o
18:00.

Úmysly svätých omší
13.08. – 19.08.2018
Pondelok

13.08.
2018

Utorok

14.08.
2018

06:00 + Ján a Mária Vargaioví
17:30

Za zdravie a božie požehnanie a dar viery pre Ľubomíra Vierku
Silviu Natáliu Mariána Maroša a Juraja

06:00 Za zdravie a božie požehnanie Danky a spolupracovníkov
17:30 + Andrej Mária
06:00 Za farníkov

Streda

15.08.
16:00 + Štefan Veronika Štefan
2018
17:30

Štvrtok

16.08.
2018

Piatok

17.08.
2018

Sobota

18.08.
2018

06:00 + Anna Michal Andrej Mária Pavol Emília Mária Emil
17:30

1. Poďakovanie za 80 rokov života Márie a Gabriela
2. Za zdravie a božie požehnanie pre celú rodinu Kollárovú

06:00 + Roman
17:30 + Helena Oľga Antónia Ladislav Anton
07:00

Za zdravie a božie požehnanie rodiny Kovalíkovej, Schmidtovej
Korbeľovej Klužákovej

17:30 + Elena
07:00

Nedeľa

19.08.
2018

+ Emília Jozef+ Anna Michal Andrej Mária Pavol Emília Mária
Emil

1. Za zdravie a božie požehnanie pre Margitu, Pavlínu a Justínu
2. + Milan

08:30 + Vladimír Žofia Jakub Ján Anna
11:00 Za farníkov
XXX

V nedeľu večer je sv. omša na severe o 19:00 a vo Vrútkach o
18:00.

Úmysly svätých omší
20.08. – 26.08.2018
Pondelok

20.08.
2018

Utorok

21.08.
2018

Streda

22.08.
2018

Štvrtok

23.08.
2018

Piatok

24.08.
2018

Sobota

25.08.
2018

06:00

Za zdravie a božie požehnanie Danky a ranné ružencové
spoločenstvo

17:30

Poďakovanie za 85 rokov života Ondreja a požehnanie do
ďalších rokov života

06:00 + Roman Michal Mária Rudolf Hermína
17:30 + Petra Andrea Angela
06:00 + Vladimír Anna Ján Mária a František
17:30 + Milan Žila
06:00 Za zdravie a božie požehnanie Kamila a Rudolfa
17:30 + Gabriela Ladislav Leopoldína Mikuláš Margita Ján
06:00 + Štefan a Alžbeta Jozef
17:30

+ František Ján Anna Ján Božena Jozef Jolana Gabriel Anna
Milan Ivan Jozef

07:00 + Emília Velčická, + Marta Šimeková
17:30 Za zdravie a božie požehnanie detí s rodinami
07:00 + Ján Pavol Anna

Nedeľa

26.08.
2018

08:30 Za zdravie a božie požehnanie pre Máriu
11:00 Za farníkov
XXX

V nedeľu večer je sv. omša na severe o 19:00 a vo Vrútkach o
18:00.

Úmysly svätých omší
27.08. – 02.09.2018
Pondelok

27.08.
2018

Utorok

28.08.
2018

Streda

29.08.
2018

Štvrtok

30.08.
2018

Piatok

31.08.
2018

Sobota

01.09.
2018

06:00 Za božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre Patrika
17:30 Za zdravie a božie požehnanie pre deti a vnúčatá
06:00 Z zdravie a božie požehnanie pre Moniku
17:30 + Jozef Opálka
06:00 + Ján a Mária
17:30 + Marián Rudolf Agnesa Izidor
06:00 + Vierka Viktor Jozef Antónia Jozef
17:30 + Ružena
06:00

1. + Juraj Mária Félix Gabriel Anna Milan
2. Za zdravie a božie požehnanie rodiny Gábrišovej

17:30 + Anton Koloman Mária Ladislav
07:00 Za zosnulých farníkov
17:30 + Andrej, Želmíra, Dagmar + z rodiny Sabovej a Lacúšovej
07:00 Za živých a mŕtvych členov ružencového bratstva

Nedeľa

02.09.
2018

08:30 + Žela Ján Bohuš Vilma
11:00 Za farníkov
17:30 Za zdravie a božie požehnanie pre Janku s rodinou

Úmysly svätých omší
03.09. – 09.09.2018
Pondelok

03.09.
2018

Utorok

04.09.
2018

Streda

05.09.
2018

Štvrtok

06.09.
2018

Piatok

07.09.
2018

Sobota

08.09.
2018

06:00 + Šimon Margita Ladislav Mária
17:30 Za zdravie a dary Ducha Svätého pre Margitu
06:00

Za zdravie božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre deti s
rodinami

17:30

Poďakovanie za 40 rokov života Milana a zdravie, božiu pomoc a
dary Ducha Svätého

06:00 + Miloslav Emília Anna Ján Ivan Ľudmila Milan
17:30 + Ondrej František Ambróz Jozefína Juraj Katarína
06:00

+ Marián Michal Anna Jozef Katarína Anna Peter Tomáš Karol
Štefan Mária

17:30 + Mária Július Igor Štefan
06:00 + Rudolf a Helena
17:30

Za zdravie, božie požehnanie a dar viery pre Petra Tatianu
Lukáša a Karola s rodinami

07:00 Za zosnulých farníkov
17:30

+ Jarmila Zdeněk Jozefína Jozef Čeněk Mária a ostatná
zosnulá rodina

07:00 + Jozef Magdalena Jozef Anna, krstní rodičia a starí rodičia
Nedeľa

09.09.
2018

08:30 + Jozef a Františka (f)
11:00 Za farníkov
17:30 Za zdravie a božie požehnanie pre Petra a Alicu

Úmysly svätých omší
10.09. – 16.09.2018
Pondelok

10.09.
2018

Utorok

11.09.
2018

Streda

12.09.
2018

Štvrtok

13.09.
2018

Piatok

14.09.
2018

06:00 Za zdravie a božie požehnanie pre rodinu Markovú
17:30 + Ondrej Štefan Mária Drahuš Ján Terízia Anna Justína
06:00 + Pavel Zuzana - rodičia
17:30 + Helena Mária Markéta Mária
06:00 + Dana Mária Jozef Ema Emil
17:30 Za dar viery a pomoc Ducha Svätého pre Karola a Máriu
06:00

Za zdravie a božie požehnanie pre Annu Helenu Martu Alenu a
Oľgu s rodinami

17:30 + Ján Mária Marta Justína
06:00

Za zdravie, božie požehnanie a dary Ducha svätého pre Jozefa
a Martinu

17:30 + Vojtech Mária Marta Anna Vlasta
07:00 + Žofia Butkajová

Sobota

15.09.
2018

08:30 Za zdravie a božie požehnanie detí s rodinami
11:00 Za zdravie a božie požehnanie pre deti a vnúčatá
17:30 + František Alžbeta Anton Mária František
07:00 + Jozef Mária Jozef Miloslav Milan Jozef Mária

Nedeľa

16.09.
2018

08:30 + Karol Johana
11:00 Za farníkov
17:30 Poďakovanie za 85 rokov života Ľudmily

Úmysly svätých omší
17.09. – 23.09.2018
Pondelok

17.09.
2018

Utorok

18.09.
2018

Streda

19.09.
2018

Štvrtok

20.09.
2018

Piatok

21.09.
2018

Sobota

22.09.
2018

06:00 + Mária
17:30 Poďakovanie za 30 rokov manželstva
06:00 Poďakovanie za 40 rokov života Petra
17:30 Za zdravie a božie požehnanie pre deti s rodinami
06:00 Za zdravie, božie požehnanie a dar viery pre Júliusa a Juraja
17:30 + Jaroslava
06:00 Za zdravie a božie požehnanie pre deti s rodinami
17:30 + František Mária František Ján
06:00 + Štefan Helena Štefan Rudolf
17:30 + Štefan a Mária
07:00 Za zosnulých farníkov
17:30 + Pavol Terézia Silvester Anton Jaroslav Ivan Milan
07:00

Nedeľa

23.09.
2018

+ Jozef Martin Elena Anna Mária Elena Terézia Alexander
Štefánia Oľga

08:30 + Jozef Andrej
11:00 Za farníkov
17:30

Za zdravie, božie požehnanie a dary Ducha svätého pre celú
rodinu

Úmysly svätých omší
24.09. – 30.09.2018
Pondelok

24.09.
2018

Utorok

25.09.
2018

Streda

26.09.
2018

Štvrtok

27.09.
2018

Piatok

28.09.
2018

Sobota

29.09.
2018

06:00 + Anton Angela Jozef Gizela Alojz Lukrécia Ignác
17:30 Poďakovanie za 60 rokov života Petra a dar viery
06:00 + Margita Ondrej Alena Jozef
17:30 + Andrej Michal Mária Júlia Mikuláš Ján Juraj Štefan
06:00 Poďakovanie za 60 rokov manželstva
17:30 + František Matilda Štefan
06:00 Za zdravie a božie požehnanie pre manžela a deti s rodinami
17:30

Za zdravie a božie požehnanie pre Jána, Ivana a Anetku s
rodinami

06:00

1. + Ján Mária Ladislav Michal Jozef
2. Za zdravie a božie požehnanie rodiny Taldovej

17:30 Za zdravie a božie požehnanie Václava
07:00 Za zosnulých farníkov
17:30 Za zdravie a božie požehnanie Anny s rodinou
07:00 + Františka Emil Rudolf Štefánia Anna Alojzia Rozália Jozef

Nedeľa

30.09.
2018

08:30 + Jozef Lukrécia Karol
11:00 Za farníkov
17:30

Za zdravie, božie požehnanie a dary Ducha svätého pre
Magdalénu s rodinou

Úmysly svätých omší
01.10. – 07.10.2018
Pondelok

01.10.
2018

Utorok

02.10.
2018

Streda

03.10.
2018

Štvrtok

04.10.
2018

Piatok

05.10.
2018

Sobota

06.10.
2018

06:00 + Ladislav Anna Jozef Helena
17:30 + Justín Božena Jozef Alojzia Samuel Anna
06:00 + Anna Ján Mária Ján
17:30 + z rodiny Opálkovej Charvátovej Záborskej
06:00 + Ján Martin Veronika Vladislav Štefan
17:30

Za božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Alenu a Ivetu s
rodinami

06:00 + Dušan Jozef Gizela Štefan Anna
17:30 Za dar nového života
06:00 + Štefan Jozef Jana Anton Adam František Anna
17:30 Za zdravie a božie požehnanie pre celý pracovný kolektív
07:00 Za zosnulých farníkov
17:30

1. Poďakovanie za 60 rokov života Eleonóry 2. + Imrich Albert
Mária Štefan Cecília

07:00 Za živých a mŕtvych členov ružencového bratstva
Nedeľa

07.10.
2018

08:30 + Františka Emil Rudolf Štefánia Anna Alojzia Rozália Jozef
11:00 Za farníkov
17:30 + z rodiny Kubašovej a Gírethovej

Úmysly svätých omší
08.10. – 14.10.2018
Pondelok

08.10.
2018

Utorok

09.10.
2018

Streda

10.10.
2018

Štvrtok

11.10.
2018

Piatok

12.10.
2018

Sobota

13.10.
2018

06:00

17:30 + Ján Barborka Peter Dominik Daniel
06:00 Za zdravie a božie požehnanie pre Andreja a Ľubomíru
17:30 Poďakovanie za 25 rokov manželstva
06:00

Za zdravie a božie požehnanie Veroniky, Ivany, Márie a
Alexandry

17:30 + Andrej Záturecký
06:00 Za zdravie a božie požehnanie manžela a detí s rodinami
17:30 + Vendelín Milan Valéria
06:00 + Pavol Mária Pavol František Amália Veronika
17:30 Za duše v očistci
07:00 Za zosnulých farníkov
17:30 + Ivan Jozef Adela Elena Vojtech
07:00

Nedeľa

14.10.
2018

Za zdravie, božie požehnanie a dary Ducha svätého rodinu
Kopkášovú

+ Jozef Martin Elena Anna Mária Elena Terézia Alexander
Štefánia Oľga

08:30 Za zdravie, božie požehnanie a dar viery pre Jozefa a Lukáša
11:00 Za farníkov
17:30 Poďakovanie za 75 rokov života Eleny a Milana

Úmysly svätých omší
15.10. – 21.10.2018
Pondelok

15.10.
2018

Utorok

16.10.
2018

Streda

17.10.
2018

Štvrtok

18.10.
2018

Piatok

19.10.
2018

Sobota

20.10.
2018

06:00 Za zdravie a božie požehnanie detí s rodinami
17:30

Za božiu pomoc a dary Ducha Svätého do ďalších rokov
spoločného života

06:00 + Štefan Terézia Mária Ján Jozef Anton Rudolf Ladislav Ján
17:30 + z rodiny Gubrianskej a Krnáčovej
06:00 + Gizela Anna + starí rodičia + príbuzní
17:30 + Jozef Emília Štefan Anna
06:00 + Emília Jozef Milan Anna Štefan Mária Samuel
17:30 + Matej Veronika Cyril Štefánia
06:00 + Helena
17:30 Za obrátenie hriešnikov
07:00 Za zosnulých farníkov
17:30 Z zdravie a božie požehnanie pre Margitu
07:00 Za zdravie a božie požehnanie rodiny Bernátovej

Nedeľa

21.10.
2018

08:30 + Matej Veronika Ján Jozef Vladimír Roman Vojtech
11:00 Za farníkov
17:30

1. Poďakovanie za 50 rokov života a 15 rokov manželstva 2. Za
zdravie a Božie požehnanie rodiny Veselkovej

Úmysly svätých omší
22.10. – 28.10.2018
Pondelok

22.10.
2018

Utorok

23.10.
2018

Streda

24.10.
2018

Štvrtok

25.10.
2018

Piatok

26.10.
2018

Sobota

27.10.
2018

06:00 Za zdravie a božie požehnanie pre deti a vnúčatá
17:30 Poďakovanie za 30 rokov manželstva Evy a Andreja
06:00 + z rodiny Ftáčikovej
17:30 + Ján Františka (f) Žofia Emília Alžbeta Ondrej
06:00 Za zdravie a božie požehnanie detí s rodinami
17:30 + Imrich Božena Mária Anton Janka (f)
06:00 + Vladimír rodičia a súrodenci
17:30

Za zdravie, božie požehnanie a dary Ducha svätého pre rodinu
Sňahničanovú a Michnovú

06:00 Za zdravie a božie požehnanie Oľgy s rodinou
17:30 + Mária Ondrej Mária Demeter
07:00 Za zosnulých farníkov
17:30 + Želmíra
07:00 + Jozef Magdalena Jozef Anna krstní rodičia a starí rodičia

Nedeľa

28.10.
2018

08:30 Za zdravie a božie požehnanie pre rodinu Miroslava a Márie
11:00 Za farníkov
17:30 + Miroslava Strakošová

Úmysly svätých omší
29.10. – 04.11.2018
Pondelok

29.10.
2018

Utorok

30.10.
2018

Streda

31.10.
2018

06:00 Za zdravie a božie požehnanie Kamily s rodinou
17:30 + Anton Veronika Zuzana Ján Jozef Viktor Anna Ján Mária
Augustín
06:00 + Vierka Viktor Jozef Antónia Jozef
17:30 + Roman Mária Matej Terézia Jozef
06:00 + Pavlína Anton
17:30 + Krištof Štefan Kristína Serafín Johana Július
07:00 + Juraj Mária Stanislav Antónia Jozef Helena Rudolf Pavol
Mária Mikuláš Juraj Mária Vladimír a st. rodičia

Štvrtok

01.11.
2018

08:30 + Jozefína Marková
11:00 Za farníkov
17:30 + Július Anna Ján Mária Ján Peter Alžbeta
06:00 Za duše v očistci

Piatok

02.11.
2018

07:00 Za duše v očistci
16:00 Za sv. Otca a na jeho úmysel
18:00 + Serafín Anton Karol Johana

Sobota

03.11.
2018

07:00 Za zosnulých farníkov
17:30 + Karel
07:00 Za živých a mŕtvych členov ružencového bratstva

Nedeľa

04.11.
2018

08:30 + Júlia Skuhrová
11:00 Za farníkov
17:30 + z rodiny Kohlmajerovej a Králikovej

Úmysly svätých omší
05.11. – 11.11.2018
Pondelok

05.11.
2018

Utorok

06.11.
2018

Streda

07.11.
2018

Štvrtok

08.11.
2018

Piatok

09.11.
2018

Sobota

10.11.
2018

06:00 + Ondrej Terézia Ondrej Zuzana
17:30 + Lukáš
06:00

+ Jozef Harvánek + rodina Muráňová Ránová Foltýnová
Harvánková Kotrlová

17:30 + z rodiny Machutovej
06:00

1. + Alojz
2. Za zdravie, božiu pomoc pre Jozefa a rodinu Fúrovú

17:30 Za živých a mŕtvych členov rodiny Jozefa
06:00 + susedia a duše v očistci na ktoré si nikto nespomína
17:30 Za zdravie a božie požehnanie pre Stanislava
06:00

1. + Alojz
2. Za zdravie, božiu pomoc pre Jozefa a rodinu Fúrovú

17:30 + Štefan
07:00 Za zosnulých farníkov
17:30 Za zdravie a božie požehnanie pre Richarda
07:00 Poďakovanie za 57 rokov manželstva

Nedeľa

11.11.
2018

08:30

+ Jozef Hermína Augustín Soňa Adam František Jozefína
Martin

11:00 Za farníkov
17:30 + Magdaléna Mokrošová

Úmysly svätých omší
12.11. – 18.11.2018
Pondelok

12.11.
2018

Utorok

13.11.
2018

Streda

14.11.
2018

Štvrtok

15.11.
2018

Piatok

16.11.
2018

Sobota

17.11.
2018

06:00 + Albert, Anna, Mária, Ján, Ondrej, Terézia a Helena
17:30 + Elena a Jaroslava (f)
06:00 + Ján Anna Ján Pavol Ján Viera Ladislav a prastarí rodičia
17:30 + Štefan Mária Jozef Paraskieva
06:00 + Karol Miroslav
17:30 + Alžbeta Jankovičová (1. výročie)
06:00 Za zdravie a božie požehnanie pre Martinu a Jozefa
17:30 + Jozef Mária a deti z rodiny Pacúchovej
06:00 + Jozef Anna
17:30 + Vincent a Viktória Hanuliakoví
07:00 Za zosnulých farníkov
17:30 + z rodiny Rantovej a Heššovej
07:00 + Tibor Jozef Ján Milan Vladimír

Nedeľa

18.11.
2018

08:30 Za zdravie a božie požehnanie pre Petra s rodinou
11:00 Za farníkov
17:30

Za zdravie a božie požehnanie pre Máriu, Jozefa a Ivetu s
rodinami

Úmysly svätých omší
19.11. – 25.11.2018
Pondelok

19.11.
2018

Utorok

20.11.
2018

Streda

21.11.
2018

Štvrtok

22.11.
2018

Piatok

23.11.
2018

Sobota

24.11.
2018

06:00 Za zdravie a božie požehnanie pre Františka a Petra s rodinami
17:30 + Mária a Jozef Haratíkoví
06:00 + Ján Mikuláš Anna Paulína Jozef Peter Marcela
17:30 + Michal Anna Marián Jozef Katarína Anna Mária a švagrovia
06:00 + Jozef a Adela
17:30 Za zdravie a božie požehnanie pre rodinu Gubriansku
06:00 + Ján Jandura
17:30 + Margita Ján Anna
06:00 + Alojz a Františka (f)
17:30 + Františka Vincent
07:00 Za zosnulých farníkov
17:30 + Miloslav Emília Anna Ján Ivan Ľudmila Milan Ivan Jozef
07:00 Za živých a mŕtvych členov ružencového bratstva

Nedeľa

25.11.
2018

08:30 + Anna Mária Pavol Zuzana
11:00 Za farníkov
17:30 Za zdravie a božie požehnanie pre Milana

Úmysly svätých omší
26.11. – 02.12.2018
Pondelok

26.11.
2018

Utorok

27.11.
2018

Streda

28.11.
2018

Štvrtok

29.11.
2018

Piatok

30.11.
2018

Sobota

01.12.
2018

06:00 Za zdravie a božie požehnanie manžela a detí s rodinami
17:30 + Milan Pavlína Ladislav
06:00 + Pavol Mária Pavol František Amália Veronika Ján
17:30 + Milan a Bohumil
06:00 + Albert a Anna
17:30 + František Alžbeta Anton Mária František
06:00

+ Štefan Jozefína Ondrej Rudolf Helenka Viktor Martin a st.
rodičia

17:30

Za zdravie, božie požehnanie a dar viery pre deti vnúčatá a
zaťa

06:00 + Jozef Jolana Alojz Zdeno Emília Michal
17:30 + Ondrej Drahoš Štefan Mária Jana Terézia Anna Justína (f)
07:00 Za zosnulých farníkov
17:30 + František a Mária Sopkovčíkoví
07:00 Za živých a mŕtvych členov ružencového bratstva

Nedeľa

02.12.
2018

08:30 + Margita Sýkorová (5. výr.)
11:00 Za farníkov
17:30 + Ján Mária Jozef Mária Ján Pavol Cyril Milan Janka a Jozefína

Úmysly svätých omší
03.12. – 09.12.2018
Pondelok

03.12.
2018

Utorok

04.12.
2018

Streda

05.12.
2018

Štvrtok

06.12.
2018

Piatok

07.12.
2018

06:00 Za zdravie a požehnanie požehnanie pre Margitu
17:30

Za zdravie a božie požehnanie a dar viery ochranu a pomoc
pre Jakuba Petra a Janu Máriu a súrodencov

06:00 + Margita Serafín
17:30 + Mária Augustín Ján
06:00 Za zdravie a božie požehnanie pre rodičov deti a vnúčatá
17:30 Za zdravie, božie požehnanie a dar viery pre celú rodinu
06:00 + Jana Anton Filka Anna Eva František Anna
17:30 Za zdravie a božie požehnanie pre Milana a Matúša
06:00 Za zdravie a dar viery pre deti a vnúčatá
17:30 + Vendelín Zuzana Mária Jozef
07:00 Za zosnulých farníkov

Sobota

08.12.
2018

08:30 + Helena Adamská
11:00 Za farníkov
17:30 + Adam Anna Jozef Emília Ľudmila Štefan Kamila Štefan
07:00 + Soňa

Nedeľa

09.12.
2018

08:30 + Anton Milan Anna Emília Karol Jozef Zuzana Jozef Lukáš
11:00 Za farníkov
17:30 + Ladislav Alžbeta Ladislav

Úmysly svätých omší
10.12. – 16.12.2018
Pondelok

10.12.
2018

Utorok

11.12.
2018

Streda

12.12.
2018

Štvrtok

13.12.
2018

Piatok

14.12.
2018

Sobota

15.12.
2018

06:00

Za zdravie a božie požehnanie pre Jána Margitu a deti s
rodinami

17:30 + Milan
06:00

Za zdravie a božie požehnanie pre Romana a Miroslava s
rodinou

17:30 + Františka (f), Jozef Rozália Jozef Františka(f) Ladislav Rudolf
06:00 + Anna Farbakyová
17:30 Za dar viery pre Mariána
06:00 Za zdravie, božie požehnanie a dar viery pre deti a celej rodiny
17:30

Za zdravie a božie požehnanie pre rodinu Ivaškovú a
Matiaškovú

06:00 + Milan Leopoldína Mária František Jozef a st. rodičia
17:30 Za zdravie a božie požehnanie pre Emíliu, deti a vnúčatá
07:00 Za zosnulých farníkov
17:30 Za zdravie a božie požehnanie rodiny
07:00 + Františka Emil Rudolf Štefánia Anna Alojzia Rozália Jozef

Nedeľa

16.12.
2018

08:30 Za zdravie a božie požehnanie pre Annu a Pavla
11:00 Za farníkov
17:30 + Oľga a Július Moravčíkoví

Úmysly svätých omší
17.12. – 23.12.2018
Pondelok

17.12.
2018

Utorok

18.12.
2018

Streda

19.12.
2018

Štvrtok

20.12.
2018

Piatok

21.12.
2018

Sobota

22.12.
2018

06:00 + Ondrej Agneša Marián Michal a Anna
17:30 + Katarína
06:00 Za zdravie, božie požehnanie a dar viery pre celú rodinu
17:30 + celá rodina
06:00 Za zdravie, božie požehnanie a dar viery pre Janu a Justínu
17:30 Poďakovanie za 90 rokov života Márie
06:00

Za zdravie a božie požehnanie pre Vladimíra, Máriu Zuzanu a
Barborku

17:30 + Jozef Mária Ján Andrej Zuzana Vladimír Dorota Janka
06:00

Za zdravie a božie požehnanie pre Jána, Lenku Andreja a
Filipka

19:00

Za zdravie, božie požehnanie a pomoc Ducha Svätého pre
rodinu Jozefa

07:00 Za zosnulých farníkov
17:30

1. + Juraj Mária Félix Gabriel Anna Milan 2. Za zdravie a božie
požehnanie rodiny Gábrišovej

07:00 + Pavel Jozef Palko
Nedeľa

23.12.
2018

08:30 + Jozef
11:00 Za farníkov
17:30 Za zdravie a božie požehnanie a dar viery pre rodinu Tomagovú

Úmysly svätých omší
24.12. – 30.12.2018
Pondelok

24.12.
2018

07:00 + Anton Vincencia Jozef Helena Anton Peter Vilma
16:00 Poďakovanie za 80 rokov života Márie
00:00 Za farníkov

Utorok

07:00 Za zdravie a božie požehnanie pre Mareka Denisu Romana a
Katarínu
25.12.
08:30 + Mária a Pavol
2018
11:00 + Mikuláš Stella rodičia a st. rodičia
17:30 + Augustín Sidónia Mária Rudolf Mária
07:00 Za zdravie a božie požehnanie pre Štefániu

Streda

26.12.
08:30 + Anna Zuzana Alexander
2018
11:00 Za zdravie a božie požehnanie pre Jána a Svetlanu s rodinami

Štvrtok

27.12.
2018

Piatok

28.12.
2018

Sobota

29.12.
2018

Nedeľa

30.12.
2018

07:00 + Michal Margita Mária Štefan Anna Sidónia Anton Štefan Vilma
17:30 + Marta Eduard Žofia Jozef Alexius Marta Leo Aleš
07:00 + Dominik Štefan
17:30 + Jaroslav Jozefína Serafín Michal Jozefína Gitka Elena
07:00 Za zosnulých farníkov
17:30 1. Za zdravie a božie požehnanie pre Petra Annu Lenku Beatku
Martina 2. Za šťastný pôrod
07:00 1. Za zdravie a božie požehnanie rodiny Jesenskej 2. Za živých
a mŕtvych členov ružencového bratstva
08:30 + Jozef Emília Božena a Ján
11:00 Za farníkov
17:30 Na úmysel

Úmysly svätých omší
31.12. – 06.01.2019
Pondelok

31.12.
2018

07:00

15:00 Za farníkov
07:00

Utorok

01.01.
2019

1. + z rodiny Škandíkovej a Račkovej 2. Za zdravie a božie
požehnanie rodiny Škandíkovej

Za zdravie, božie požehnanie a pomoc Ducha Svätého pre
Petra

08:30 + Ladislav a Anna Žabároví
11:00 Za farníkov
17:30 + Ondrej Antónia

Streda

02.01.
2019

Štvrtok

03.01.
2019

Piatok

04.01.
2019

Sobota

05.01.
2019

07:00

+ Miroslav, Jozef, Vincent, rodičia, svokrovci, švagrovia a
švagriné

17:30 + Anton Elena Anton Radica Štefan Peter
07:00 Poďakovanie za 40 rokov života pre Martinu s rodinou
17:30 + Anna Pavol Margita Koloman
07:00 Za zdravie, božie požehnanie a dar viery pre deti a vnúčatá
17:30 + z rodiny Dulovej Páterkovej a Repkovej
07:00 Za zosnulých farníkov
17:30 + z rodiny Sabovej a Lacúšovej
07:00 + Adriana Ľudovít Elena Gertrúda Justína Margita Štefan

Nedeľa

06.01.
2019

08:30 Za zdravie a božie požehnanie pre Annu Ladislava a Mariána
11:00 Za farníkov
17:30

Za zdravie a božie požehnanie pre Václava, Michala, Luciu,
Zuzanu, Jakuba, Matúša, Janku, Júliu a Dávida

Úmysly svätých omší
07.01. – 13.01.2019
Pondelok

07.01.
2019

Utorok

08.01.
2019

Streda

09.01.
2019

Štvrtok

10.01.
2019

Piatok

11.01.
2019

Sobota

12.01.
2019

06:00

Za zdravie, božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Annu
Zuzanu Juraja Mateja a Emíliu

17:30 + Ján Parížek (1. výročie)
06:00 + Mária Ján
17:30 + Kristína Jozef Mária
06:00 + zosnulí z rodiny Lukáčovej
17:30 Za zdravie a božie požehnanie pre Margitu, deti a vnúčatá
06:00

1. + Alojz Juraj 2. Za zdravie a božie požehnanie pre Janku,
Máriu, Mariána s rodinou, Petra a Zuzku

17:30 + Vilma a Emil
06:00 + Ján Zuzana Ján Ľubomír Katarína Stanislav Magda svokrovci
17:30 + Július Anna Ján Mária Ján Peter Alžbeta
07:00 Za zosnulých farníkov
17:30 Za zdravie a božie požehnanie rodiny Kondekovej a Rieglovej
07:00 + Viktor Vierka Jozef Antónia Jozef

Nedeľa

13.01.
2019

08:30

Za zdravie a božie požehnanie pre Marcela a Branislava s
rodinou

11:00 Za farníkov
17:30 + Vilma František Zoltán Ľudovít

Úmysly svätých omší
14.01. – 20.01.2019
Pondelok

14.01.
2019

Utorok

15.01.
2019

Streda

16.01.
2019

Štvrtok

17.01.
2019

Piatok

18.01.
2019

Sobota

19.01.
2019

06:00

Za zdravie a požie požehnanie Mateja, vnúčat pravnúčat a celej
rodiny

17:30 + Ján Mária Augustín
06:00 Za zdravie a božie požehnanie pre rodičov a deti
17:30 + Ján a Ján a rodičia
06:00 + z rodiny Jaňákovej a Vojtekovej
17:30 + Anna a Štefan
06:00 + Dušan (1. výročie)
17:30 Za zdravie a božie požehnanie pre Juraja s rodinou
06:00 + Ján Terézia Filip
17:30

1. + Anton 2. Za zdravie a božie požehnanie Viery a detí s
rodinami

07:00 Za zosnulých farníkov
17:30

1. + Vladimír Štefan Anna Vojtech 2. Poďakovanie za 75 rokov
života Anny

07:00 + Milan + z rodiny Zajasenskej a Beláňovej
Nedeľa

20.01.
2019

08:30

Za zdravie, božie požehnanie a dar viery pre rodinu Juraja a
Michaely

11:00 Za farníkov
17:30 + Ľudovít a Ivan

Úmysly svätých omší
21.01. – 27.01.2019
Pondelok

21.01.
2019

Utorok

22.01.
2019

Streda

23.01.
2019

Štvrtok

24.01.
2019

Piatok

25.01.
2019

Sobota

26.01.
2019

06:00 + Rozália Vincent Alžbeta Anton
17:30 + Vojtech Mária Štefan
06:00 + Kamila Tomáš Ján st. rodičia a krstní rodičia
17:30 Za zdravie a božie požehnanie pre rodinu Zelinovú
06:00

1. + z rodiny Rusnákovej a Bernátovej 2. Za zdravie a božie
požehnanie celej rodiny

17:30 + František Alžbeta Ján Emília Ján Miloslav
06:00 + Katarína Martin Mária Helena Anna Pavol Vojtech Jozef
17:30

+ Júlia Jozef Vojtech Mária Marta AnnaZa zdravie a božie
požehnanie pre Annu

06:00 Za zdravie a božie požehnanie pre Michala
17:30 Za zdravie a božie požehnanie pre Annu
07:00 Za zosnulých farníkov
17:30 + Stanislav Irena Ľubomír
07:00 + Želmíra a Rozália

Nedeľa

27.01.
2019

08:30

Za zdravie a božie požehnanie pre Miriam Marcelu Martinu
Máriu a Jozefa s rodinami

11:00 Za farníkov
17:30

Za zdravie a božie požehnanie pre mamy z komunity Útecha
(Modlitby matiek)

Úmysly svätých omší
28.01. – 03.02.2019
Pondelok

28.01.
2019

Utorok

29.01.
2019

Streda

30.01.
2019

Štvrtok

31.01.
2019

Piatok

01.02.
2019

Sobota

02.02.
2019

06:00 + Bohumila Ján Milan Bohumila
17:30 Za zdravie a božie požehnanie pre Róberta a Blahoslava
06:00 + Serafín Emília a zosnulí z rodiny
17:30 Za prvoprijímajúce deti a ich rodičov
06:00

1. + z rodiny Rusnákovej a Bernátovej 2. Za zdravie a božie
požehnanie celej rodiny

17:30 + Emília Alžbeta Margita Anton Jozefína Štefánia Július Anton
06:00 Za zdravie a božie požehnanie pre Janku s rodinou
17:30 + Mária Emil Jozefína Štefan
06:00

Za zdravie a božie požehnanie a dar viery pre Ivanu (f) Mária
(m) Alexandru (f) Veroniku a Jána

17:30

Za zdravie a božie požehnanie pre Annu deti vnúčatá a
pravnúčatá

07:00 Za zosnulých farníkov
17:30 + František Alžbeta Anton Mária František
07:00 + Františka Emil Rudolf Štefánia Anna Alojzia Rozália Jozef

Nedeľa

03.02.
2019

08:30 + Veronika Štefan
11:00 Za farníkov
17:30 + Jozef rodičia svokrovci a Ján

Úmysly svätých omší
04.02. – 10.02.2019
Pondelok

04.02.
2019

Utorok

05.02.
2019

Streda

06.02.
2019

Štvrtok

07.02.
2019

Piatok

08.02.
2019

Sobota

09.02.
2019

06:00 + Roman
17:30 + Serafín (1. výr.)
06:00 Poďakovanie za 80 rokov života pre Ladislava
17:30 Za prvoprijímajúce deti a ich rodičov
06:00 + Margita Ondrej Alena Jozef
17:30

Za zdravie, božie požehnanie a dar viery pre Moniku, Máriu
Juraja s rodinou a rodičov

06:00 Za zdravie a božie požehnanie pre Rozáliu
17:30 Za zdravie a božie požehnanie pre Lenku Petra a Damiána
06:00 + Ján Anna Ján Mária
17:30 + Johana Jozef Božena Jozef
07:00 Za zosnulých farníkov
17:30 Za zdravie a božie požehnanie pre rodinu Čudekovú
07:00 + Rudolf Gizela Ladislav Július Jozef Ondrej Johana Anton

Nedeľa

10.02.
2019

08:30 + Anna Marianna (f)
11:00 Za farníkov
17:30 Za zdravie a božie požehnanie pre manželov Jozefa a Katarínu

Úmysly svätých omší
11.02. – 17.02.2019
Pondelok

11.02.
2019

Utorok

12.02.
2019

Streda

13.02.
2019

Štvrtok

14.02.
2019

Piatok

15.02.
2019

Sobota

16.02.
2019

06:00 Za zdravie a božie požehnanie rodiny Mazákovej
17:30 + Milan Žila
06:00 Za živých a mŕtvych členov ružencového bratstva
17:30 Za prvoprijímajúce deti a ich rodičov
06:00 + Vladimír Pavol Pavlína Hermína Jozef
17:30 + Karel
06:00 Za zdravie a božie požehnanie pre deti, vnukov a pravnukov
17:30 + Ivan Ľudovít Terézia Jozef Gabriela Norbert
06:00 Za uzdravenie chorého dieťaťa
17:30 + Mária Chupková
07:00 Za zosnulých farníkov
17:30 + Gizela Bohuslav Ján Mária Ján
07:00 + Oľga Rudolf Pavlína Alojz Amália Jozef Vladimír

Nedeľa

17.02.
2019

08:30 + Ivan rodičia a st. rodičia
11:00 Za farníkov
17:30

Za zdravie a božie požehnanie pre rodičov a súrodencov s
rodinami

Úmysly svätých omší
18.02. – 24.02.2019
Pondelok

18.02.
2019

Utorok

19.02.
2019

Streda

20.02.
2019

Štvrtok

21.02.
2019

Piatok

22.02.
2019

Sobota

23.02.
2019

06:00 + Apolónia Jozef Ilona Štefan Ján Katarína
17:30 + Ján Gréta Július
06:00 Za zdravie, božie požehnanie a dar viery pre Dušana s rodinou
17:30 Za prvoprijímajúce deti a ich rodičov
06:00 + Rudolf Hermína Michal Mária Roman
17:30 Za zdravie a božie požehnanie Dušana s rodinou
06:00 + Ľudovít Elena Rudolf Ján Judita Ján Šarlota Jozef
17:30 + Margita Štefan Vlasta Alexander
06:00

Za zdravie, božie požehnanie a dary Ducha svätého pre
Štefana s rodinou

17:30 + Ján Margita Otília Martin Edita
07:00 Za zosnulých farníkov
17:30 + Peter Emília Igor Božena
07:00 Za živých a mŕtvych členov ružencového bratstva

Nedeľa

24.02.
2019

08:30 Za zdravie a božie požehnanie pre Petra a Teréziu
11:00 Za farníkov
17:30 + Rudolf Marián Mária a Karol

Úmysly svätých omší
25.02. – 03.03.2019
Pondelok

25.02.
2019

Utorok

26.02.
2019

Streda

27.02.
2019

Štvrtok

28.02.
2019

Piatok

01.03.
2019

Sobota

02.03.
2019

Nedeľa

03.03.
2019

06:00 + Štefan
17:30 Poďakovanie za 70 rokov života
06:00 + Viktor Vierka Jozef Antónia Jozef
17:30 Poďakovanie za 45 rokov života
06:00

Za zdravie, božie požehnanie a dar viery pre Patríciu a Anetku
s rodinou

17:30 + Ján Verona Tomáš Verona Ján
06:00

Za zdravie, božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Petra
Martu Elenu Jána Annu s rodinami

17:30

Za zdravie, božie požehnanie a dar viery pre Miroslava a
Vladimíra

06:00

Sväté omše na marec, apríl, máj, jún
budeme zapisovať od 18. februára 2019

17:30

Sväté omše na marec, apríl, máj, jún
budeme zapisovať od 18. februára 2019

07:00 Za zosnulých farníkov
17:30

Sväté omše na marec, apríl, máj, jún
budeme zapisovať od 18. februára 2019

07:00

Sväté omše na marec, apríl, máj, jún
budeme zapisovať od 18. februára 2019

08:30

Sväté omše na marec, apríl, máj, jún
budeme zapisovať od 18. februára 2019

11:00 Za farníkov
17:30

Sväté omše na marec, apríl, máj, jún
budeme zapisovať od 18. februára 2019

Úmysly svätých omší
04.03. – 10.03.2019
Pondelok

04.03.
2019

Utorok

05.03.
2019

Streda

06.03.
2019

Štvrtok

07.03.
2019

Piatok

08.03.
2019

Sobota

09.03.
2019

Nedeľa

10.03.
2019

06:00

Sväté omše na marec, apríl, máj, jún
budeme zapisovať od 18. februára 2019

17:30

Sväté omše na marec, apríl, máj, jún
budeme zapisovať od 18. februára 2019

06:00

Sväté omše na marec, apríl, máj, jún
budeme zapisovať od 18. februára 2019

17:30

Sväté omše na marec, apríl, máj, jún
budeme zapisovať od 18. februára 2019

06:00

Sväté omše na marec, apríl, máj, jún
budeme zapisovať od 18. februára 2019

17:30

Sväté omše na marec, apríl, máj, jún
budeme zapisovať od 18. februára 2019

06:00

Sväté omše na marec, apríl, máj, jún
budeme zapisovať od 18. februára 2019

17:30

Sväté omše na marec, apríl, máj, jún
budeme zapisovať od 18. februára 2019

06:00

Sväté omše na marec, apríl, máj, jún
budeme zapisovať od 18. februára 2019

17:30

Sväté omše na marec, apríl, máj, jún
budeme zapisovať od 18. februára 2019

07:00 Za zosnulých farníkov
17:30

Sväté omše na marec, apríl, máj, jún
budeme zapisovať od 18. februára 2019

07:00

Sväté omše na marec, apríl, máj, jún
budeme zapisovať od 18. februára 2019

08:30

Sväté omše na marec, apríl, máj, jún
budeme zapisovať od 18. februára 2019

11:00 Za farníkov
17:30

Sväté omše na marec, apríl, máj, jún
budeme zapisovať od 18. februára 2019

Úmysly svätých omší
11.03. – 17.03.2019
Pondelok

11.03.
2019

Utorok

12.03.
2019

Streda

13.03.
2019

Štvrtok

14.03.
2019

Piatok

15.03.
2019

Sobota

16.03.
2019

06:00
17:30
06:00
17:30
06:00
17:30
06:00
17:30
06:00
17:30
07:00 Za zosnulých farníkov
17:30
07:00

Nedeľa

17.03.
2019

08:30
11:00 Za farníkov
17:30

Úmysly svätých omší
18.03. – 24.03.2019
Pondelok

18.03.
2019

Utorok

19.03.
2019

Streda

20.03.
2019

Štvrtok

21.03.
2019

Piatok

22.03.
2019

Sobota

23.03.
2019

06:00
17:30
06:00
17:30
06:00
17:30
06:00
17:30
06:00
17:30
07:00 Za zosnulých farníkov
17:30
07:00

Nedeľa

24.03.
2019

08:30
11:00 Za farníkov
17:30

Úmysly svätých omší
25.03. – 31.03.2019
Pondelok

25.03.
2019

Utorok

26.03.
2019

Streda

27.03.
2019

Štvrtok

28.03.
2019

Piatok

29.03.
2019

Sobota

30.03.
2019

06:00
17:30
06:00
17:30
06:00
17:30
06:00
17:30
06:00
17:30
07:00 Za zosnulých farníkov
17:30
07:00

Nedeľa

31.03.
2019

08:30
11:00 Za farníkov
17:30

Úmysly svätých omší
01.04. – 07.04.2019
Pondelok

01.04.
2019

Utorok

02.04.
2019

Streda

03.04.
2019

Štvrtok

04.04.
2019

Piatok

05.04.
2019

Sobota

06.04.
2019

06:00
17:30
06:00
17:30
06:00
17:30
06:00
17:30
06:00
17:30

07:00 Za zosnulých farníkov
17:30
07:00

Nedeľa

07.04.
2019

Sväté omše na apríl, má
budeme zapisovať od 22. októbra 2018

08:30
11:00 Za farníkov
17:30

